REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
- DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZINNYCH I INSTYTUCJONALNYCH FORM
PIECZY ZASTĘPCZEJ
Z TRERENU MIASTA SIEDLCE
pod hasłem: „MÓJ DOM, MOJA RODZINA”.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator Konkursu:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych i instytucjonalnych
formach pieczy zastępczej z terenu miasta Siedlce.
3. CELE I TEMAT KONKURSU
Celem konkursu jest:




propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi wśród mieszkańców
miasta Siedlce
zwiększenie akceptacji społecznej dla rodzin zastępczych i ich wychowanków.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prac na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce w terminie do dnia 2 maja 2022
roku do godziny 16.00 (liczy się data wpływu).
5. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH




Prace konkursowe złożone w terminie stają się własnością Organizatora i nie
podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami
konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.
Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki
zastępczej oraz do publikacji materiałów promocyjnych rodzinnej pieczy zastępczej

6. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:





prace zgłoszone na konkurs mają zawierać elementy graficzne i tekstowe,
mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej w formacie A4,
na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon opiekuna,
prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I Kategoria: dzieci do 12 roku życia,
II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.


prace powinny zostać wykonane samodzielnie.

7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA OGRANIZATORA
KONKURSU
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach według następujących kryteriów:





zgodność z tematem i celami konkursu,
walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
estetyka i efekt wizualny.

Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca. Wszyscy autorzy
prac otrzymają dyplomy udziału w konkursie. Lista laureatów zostanie umieszczona na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz facebooku.
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 maja 2022 roku.
Kontakt w sprawie:
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
Tel. 25 794-30-09

