
,,W barwach jesieni bez przemocy” 

Regulamin konkursu

§ 1

Organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Parkowa 6/3

98-420 Sokolniki

tel.  6278 46190,

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Sokolniki

e-mail: gops@sokolniki.pl

Współorganizatorzy:

GKRPA,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

§ 2

Zasięg konkursu

Konkurs skierowany jest do  uczniów  ze szkół   podstawowych  z  terenu Gminy Sokolniki.

§ 3

Cele konkursu

- uwrażliwienie na piękno barw jesiennych ,

- rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych form i technik plastycznych,

- doskonalenie sprawności ma dłoni,

- rozwój wyobraźni uczestników,

- umiejętność barwnego wyrażania uczuć.

mailto:gops@sokolniki.pl


§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie  ,, W barwach jesieni bez przemocy”  jest:

a) dostarczenie  wykonanych prac do GOPS w Sokolnikach na ul. Parkową 6/3 do 14 października 2022 roku.

2. Do pracy  „ Suknia Pani Jesieni „ należy dołączyć:

- Oświadczenie składane przez opiekuna grupy konkursu ;

- Podpisaną klauzulę informacyjną.

3. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§ 5

Forma pracy

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu  pracy plastycznej  w formie przestrzennej  pod hasłem ,,Suknia Pani
Jesień ” przy użyciu dowolnej techniki. Każdy klasa może zgłosić tylko jedną pracę. Przy ocenianiu pracy komisja
konkursowa  będzie  brała  pod  uwagę  głównie  przesłanie  ,  pomysłowość  i  estetykę  wykonania  pracy.  Ilość  klas
biorących udział w konkursie z danej szkoły jest dowolna.

Termin składania prac

1. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa 14.10. 2022r. o godz.15:00.

2. Prace należy złożyć w GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3 .

3. Wraz z pracą konkursową należy złożyć załączniki do regulaminu oraz podpisaną klauzulę informacyjną.

4. Dokumenty o których mowa pkt. 1 i 3 powinny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „W barwach jesieni 
bez przemocy”.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora.

2. Spośród dostarczonych prac konkursowych zostanie nagrodzona jedna klasa z danej szkoły .

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.10.2022r.

3. Każdy opiekun prawny uczestników konkursu otrzyma z GOPS w Sokolnikach wiadomość za pośrednictwem sms 
o terminie i sposobie odbioru nagrody.



§ 8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie udziału w konkursie za pośrednictwem złożenia pracy konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami do
GOPS jest równoznaczne ze zgodą na publikację swoich danych w tym imienia, nazwiska i wieku na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Sokolnikach .

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Załączniki do regulaminu stanowią integralną jego część

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

-  zmiany postanowień regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie, w tym 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;

- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników;

- odwołania konkursu bez podania przyczyny.                                                                                                   


