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CEL KONKURSU 
 

 
Celem konkursu jest: 
 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży 
 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swoich możliwości 
twórczych 
 

 rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży przez poszukiwanie 
różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik 
plastycznych) 
 

 promowanie wartości Rodziny 
 

 zwrócenie uwagi na jakość relacji w Rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla 
dziecka i rodziców 
 

 odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych 
 

 zwrócenie uwagi na Rodzinę, jako najważniejsze, najbliższe środowisko 
rozwoju dziecka 
 

 budowanie trwałej więzi emocjonalnej z Rodziną. 
 

Tematem przewodnim konkursu jest RODZINA 
 

ORGANIZATOR KONKURSU 
 

 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
ul. Sowińskiego 72 d / 8 
70-236 Szczecin 
www.pfsp.pl 
www.facebook.com/polskafundacja 
www.facebook.com/rodzinamatemoc  
 

 Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:  
Sylwia Urbaniak - 603 186 553 
Maciej Patynowski - 502 792 080 
e-mail: biuro@pfsp.pl  
 

 Partnerem konkursu jest Dębnowski Ośrodek Kultury 
 

 Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Dębna – Grzegorz 
Kulbicki 
 

http://www.pfsp.pl/
http://www.facebook.com/polskafundacja
http://www.facebook.com/rodzinamatemoc
mailto:biuro@pfsp.pl


 

 

UCZESTNICY KONKURSU I NAGRODY 
 
 

 W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół 
podstawowych oraz uczniowie szkół średnich (liceów, techników, szkół 
branżowych)  
 

 Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach wiekowych:  
- dzieci przedszkolne 
- I-III klasa 
- IV-VIII klasa 
- szkoły średnie (liceum, technikum, szkoła branżowa) 
 

 Łączna pula nagród w konkursie to 2400 złotych. W każdej kategorii 
wręczone zostaną nagrody w formie bonów zakupowych do realizacji w 
popularnych sieciach sklepów (np. empik, Decathlon, SMYK itp.) o wartości: 
- miejsce I - 300 zł 
- miejsce II - 200 zł 
- miejsce III - 100 zł 

 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE 
 
 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, 
niepublikowanymi  wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych 
konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia o tych faktach. 
 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
 

 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  
 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, 
węgiel, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, 
pastele olejne, collage itp.). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy 
plastyczne płaskie.  
 

 Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny. 
Format maksymalnie A3. 
 



 

 Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu i jego 
celem (np. ilustrować wspólnie spędzany czas z rodziną, zabawę z 
rodzeństwem, portret rodziny itp.). 
 

 Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać 
rodzice/opiekunowie prawni uczniów bądź nauczyciele. 
 

 
ZGŁOSZENIE PRACY 
 
 

 Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2021 
r. osobiście w następujących punktach odbioru:  
 
Dębnowski Ośrodek Kultury – ul. Daszyńskiego 20 (pn.-pt. 8:00-15:00) 
 
Biblioteka Publiczna w Różańsku – Różańsko 22 (pn.-pt. 14:00-20:00) 
 

 Dyrektor / opiekun konkursu w danej szkole może także uzgodnić 
indywidualny sposób i miejsce przekazania prac zebranych w swojej 
placówce (przy zachowaniu terminu wskazanego powyżej). W tym celu 
należy skontaktować się z jedną z osób wymienionych powyżej.  
 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 
uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy 
organizatora.  
 

 Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub 
wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 
 

 Na odwrocie pracy należy w sposób trwały umieścić formularz 
zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Formularz ten 
znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. 
 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 
przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których 
prace zostały złożone.  
 

 Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.  
 

 Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie 
uczestnik konkursu. 
 



 

 W przypadku dostarczenia przez uczestników konkursu większej liczby prac 
niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do 
wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace 
zostaną odrzucone.  
 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich 
osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

 
OCENA PRAC  
 
 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa 
powołana przez organizatora.  
 

 W składzie komisji znajdą się nie mniej niż trzy osoby niepowiązane 
rodzinnie z uczestnikami konkursu. 
 

 Ramowe kryteria oceny: 
- zgodność pracy z tematem  
- jakość wykonania  
- oryginalność i pomysłowość  
- walory artystyczne takie jak np.: kompozycja, gama kolorystyczna, 
technika wykonania  
- stopień trudności wykonania 
 

 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  
 

 Zwycięskie prace (po trzy z każdej z czterech kategorii wiekowych) 
zostaną ponadto wykorzystanych do produkcji unikatowego kalendarza 
ściennego na 2022 r. Każdy miesiąc zilustrowany zostanie fotografią 
innej pracy. Wydrukowanych zostanie co najmniej 300 egz. kalendarza. 
 

 Kalendarz będzie dystrybuowany w szczególności wśród placówek, których 
uczniowie/podopieczni zgłoszą największą liczbę prac do niniejszego 
konkursu. 

 



 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
 

 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie do 6 grudnia 2021 r. 
 

 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 
organizatora konkursu oraz fanpage: 
 
www.pfsp.pl  
www.facebook.com/polskafundacja  
www.facebook.com/rodzinamatemoc   
 

 Osoby nagrodzone zostaną ponadto powiadomione telefonicznie, mailowo 
lub za pośrednictwem dyrektorów/pracowników danej szkoły.  
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

 Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 
zasady i warunki prowadzenia konkursu. 
 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator 
konkursu. 
 

 W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w 
regulaminie, w tym zmiany terminu ogłoszenia wyników. 
 

 Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu strony 
zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. 
 

http://www.pfsp.pl/
http://www.facebook.com/polskafundacja
http://www.facebook.com/rodzinamatemoc


 

 
 

Wydrukuj i wypełnij poniższy formularz a następnie umieść go w sposób trwały (np. przyklej taśmą 

lub klejem) na odwrocie pracy plastycznej zgłaszanej do konkursu. 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

- KONKURS PLASTYCZNY „RODZINA MA TĘ MOC” - 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA PRACY 

 

WIEK 
 

KLASA 
 

NAZWA SZKOŁY 
 

TELEFON DO KONTAKTU 

(w celu powiadomienia o ewentualnej 

wygranej w konkursie) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez POLSKĄ FUNDACJĘ SPOŁE-

CZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO z siedzibą w Szczecinie w zakresie związanym z realizacją konkursu 

plastycznego „Rodzina ma tę moc!” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym do 

celów monitoringu, sprawozdawczości i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na 

zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) 

ewaluacji. 

 

 

 

…………………………………………………………. 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem.  

 

 

 

…………………………………………………………. 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 


