Regulamin konkursu plastycznego
„Wiosna, lato, jesień, zima z moją rodziną”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku.
2. Konkurs ma charakter otwarty, a skierowany jest przede wszystkim do dzieci
adopcyjnych.
3. Prace plastyczne należy przesłać do Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego
ul. Hallera14, 80-401 Gdańsk.
4. Celem konkursu jest promowanie wspólnego spędzania czasu z rodzina, co sprzyja
pogłębianiu więzi emocjonalnych.
5. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku 3-18 lat reprezentowane przez
rodzica lub opiekuna prawnego.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter otwarty, ale jest skierowany głównie do dzieci adopcyjnych.
Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 3 lat reprezentowane przez
rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksimum 3 prace plastyczne przez cały okres
trwania konkursu, które należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tytułem.
Imię i nazwisko dziecka należy również wpisać w „Oświadczenie o przeniesieniu praw
autorskich”, w celu przyporządkowania pracy do jej autora. Podpis autora rysunku
oraz jego wiek powinien znajdować się na odwrocie lub w prawym dolnym rogu
rysunku, napisany małymi literami (do 1,5 cm wysokości).
3. Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez dzieci (bez pomocy
osób trzecich) dowolną techniką plastyczną:
 rysunek wykonany na kartce formatu A 4;
 praca malarska wykonana dowolną techniką ( np. wycinanka, wydzieranka, kolaż,
farby, kredki).
4. Prace plastyczne należy przesłać do organizatora konkursu w formie papierowej
w formacie A4, na adres: Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, 80-401 Gdańsk,
al. Gen. Józefa Hallera 14, z dopiskiem „Konkurs”.
5. Nadesłane zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji prac w celach
promocyjnych oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

§3
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.09.2021 r.
2. Termin nadsyłania prac plastycznych kończy się 29.10.2021 r.
3. W okresie od dnia 01.09.2021 r do dnia 09.11.2021 r. powołana przez POA
w Gdańsku Komisja Konkursowa składająca się z Dyrektora i pracowników, spośród
uczestników wybierze 3 osoby w trzech kategoriach wiekowych, które kolejno
wykonały najlepsze prace w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności,
zgodności z tematyką konkursu oraz estetyką pracy. Każdy z laureatów otrzyma
nagrodę oraz dyplom, inni uczestnicy zostaną wyróżnieni oraz nagrodzeni dyplomem.
4. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania
konkursu.
5. Laureaci o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie, jednocześnie lista
finalistów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.poa-gdansk.pl w dniu
09.11.2021 r.
6. Wręczanie nagród, w tym termin oraz forma, będzie ustalana z rodzicami lub
opiekunami prawnymi uczestników indywidualnie w kontakcie telefonicznym.
7. Decyzje o przyznawaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia do przyznania nagród lub do
odmiennego ich podziału .
9. Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu Katarzyna Mężykowska
tel. 58 341 46 07 wewn. 31 oraz Karolina Leśniak tel. 58 341 46 07 wewn. 52

&4
NAGRODY
1.

Nagrody rzeczowe i dyplomy z podziałem na wiek uczestników :
Trzy grupy wiekowe:
 3-5 lat:
1 miejsce Zestaw plastyczny+ gra „Pytaki”
+ DYPLOM
2 miejsce Zestaw plastyczny + książka „Jeż”
+ DYPLOM
3 miejsce Zestaw plastyczny książka „Wieża z klocków”
+ DYPLOM
Wyróżnienia Dyplom + kredki z logo lub piłeczki.
 6-8 lat
1 miejsce Zestaw plastyczny Gra „Pytaki”
+ DYPLOM
2 miejsce Zestaw plastyczny książka „Jeż”
+ DYPLOM
3 miejsce książka Zestaw plastyczny „Wieża z klocków”
+ DYPLOM
Wyróżnienia Dyplom + kredki z logo lub piłeczki.
 powyżej 9 lat
1 miejsce Zestaw plastyczny Gra „Pytaki”
+ DYPLOM
2 miejsce Zestaw plastyczny książka „Jeż”
+ DYPLOM
3 miejsce Zestaw plastyczny książka „Wieża z klocków”
+ DYPLOM
Wyróżnienia Dyplom + kredki z logo lub piłeczki.

