„BEZPIECZNA RODZINA"
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

W związku ze zbliżającym się Festynem „Janów bez przemocy” Ośrodek Pomocy Społecznej w
Janowie Lubelskim ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu nawiązującego tematyką do hasła
„Bezpieczna rodzina”.
Cel konkursu:
Celem organizowanego konkursu jest promocja zdrowego stylu życia bez przemocy oraz ujawnienie
talentów i promocja uzdolnionych twórców.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 12-15 lat, zamieszkujących na terenie gminy Janów
Lubelski.
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu kojarzącego się z tematyką życia bez przemocy.
Spośród nadesłanych prac wyłoniony zostanie zwycięzca, którego praca będzie symbolem promującym
Festiwal „Janów bez przemocy”.
3. Format prac plastycznych A3 lub A4.
4. Technika prac plastycznych - dowolna, tj. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
5. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną
pracę. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
6. Na odwrocie pracy winny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, telefon
kontaktowy, ewentualnie adres e-mail.
7. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
8. Wykonana praca nawiązywać ma do tematyki bezpiecznej rodziny.
Warunki konkursu:
1. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia z oświadczeniem dotyczącym danych
osobowych i akceptacji regulaminu konkursu (załącznik do pobrania).
2. Ostateczny termin składania prac do 16.07.2021r. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
3. Miejsce składania prac: Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lub. ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza 23.
Ocena prac konkursowych:
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
2. Komisja oceniać będzie: zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i
oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik
plastycznych, samodzielność wykonania.
3. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Prace przechodzą na własność organizatora.
5. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie miasta oraz stronie OPS.
6. Wręczenie nagród nastąpi podczas sierpniowego Festynu „Janów bez przemocy”.
7. Organizator nagrodzi trzy najlepsze prace, zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

