
DCW.022.18/14 2014-09-16 

 

2 
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 

Prezesa Zarządu DCW „Ofiarna dłoń” 

z dnia 16 września 2014 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

POD HASŁEM „WSPÓŁCZESNA FORMA PATRIOTYZMU” 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Współczesna forma 

patriotyzmu” jest Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” – Organizacja Pożytku Publicznego, 

nr KRS: 0000377275. 

2. Celem konkursu jest: 

1) ukazanie współczesnej interpretacji słowa „patriotyzm”, 

2) promowanie wśród dzieci i młodzieży idei nowoczesnego patriotyzmu, 

3) kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej, 

4) prezentacja poglądów dzieci i młodzieży.  

3. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego. 

4. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

1) szkoła podstawowa, 

2) gimnazjum, 

3) szkoła ponadgimnazjalna.  

5. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez prezesa zarządu. 

6. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 

1) umiejętność zaprezentowania tematu pracy,  

2) jakość wykonania,  

3) estetykę wykonania, 

4) oryginalność. 

7. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu 

dowolnych technik. 

8. Prace plastyczne muszą zostać wykonane na bloku technicznym o wymiarze A3 (nie będą 

oceniane prace przestrzenne). 

9. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. Karta zgłoszenia pracy 

stanowi załącznik do regulaminu. 

10. Prace powinny zostać opisane w sposób czytelny zawierając następujące informacje: 

1) Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, 

2) Wiek autora,  

3) Pełna nazwa szkoły, do której uczęszcza.  

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
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12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 listopada 2014 roku (sobota). 

13. Wręczenie nagród nastąpi w dniu realizacji przedsięwzięcia pn. II Drzewicka Sztafeta Wolności.  

14. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy. 

15. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

16. Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy do dnia 24 października 2014 roku 

nadesłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora na adres: 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” 

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 

17. Prace konkursowe nadesłane lub dostarczone po terminie, bez wymaganego zgłoszenia oraz właściwego 

opisu nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. 

18. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu,  

co potwierdza w formularzu zgłoszeniowym. 

19. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

swoich danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,  

Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 
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