
Gminny Konkurs Plastyczno - Literacki  

,,Żyj inaczej- szczęśliwa rodzina bez gniewu i krzywdy” 

 

Regulamin Gminnego Konkursu ,,Żyj inaczej- szczęśliwa rodzina bez gniewu i krzywdy” 

 1. Organizator:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  w ramach Ministerialnego Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

w  Rodzinie” –edycja 2020. 

2. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs podzielony został na 3 kategorie wiekowe. Pierwsze dwie dotyczą konkursu plastycznego dla 

klas I-VI, trzecia kategoria dla klas VII-VIII dotyczy konkursu literackiego. 

 Uczestnicy konkursu plastycznego:  

 Kategoria I - uczniowie klas I-III szkół podstawowych z gminy Gierałtowice 

  Kategoria II - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z gminy  Gierałtowice  

 Uczestnicy konkursu literackiego:  

 Kategoria III - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych z gminy Gierałtowice   

3. Cele konkursu:  

 zainicjowanie refleksji dzieci w wieku szkolnym na temat przemocy w rodzinie i nadanie jej formy 

plastycznej lub literackiej  

 podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z 

występowania zjawiska przemocy  

 prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  

propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży  

 zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub osobą doznającą 

przemocy  

 zaprezentowanie talentów plastycznych i literackich młodzieży szkolnej ze szkół z terenu Gminy 

Grodziczno  

4. Termin i miejsce konkursu:  

Gminny Konkurs rozpocznie się od 15 października  2020r i trwać będzie do 25 listopada 2020r. Prace 

uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie składane będą w szkołach właściwych ze względu 

na miejsce nauki uczniów.  

W dniu 26 listopada nastąpi przekazanie zebranych prac do siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gierałtowicach  adres 44-186  Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 1.  



5. Przebieg i warunki konkursu:  

 konkurs plastyczny podzielony został na dwie kategorie wiekowe.  Pierwsza to uczniowie klas I-III, 

druga uczniowie klas IV-VI, 

 konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII,  

 udział w konkursie jest dobrowolny , 

 prace powinny posiadać jednego autora i wykonane samodzielnie , 

 jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę lub tekst literacki , 

 prace powinny być poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy , 

 prace plastyczne mogą zostać wykonane dowolna techniką (rysunek, plakat), 

  praca literacka powinna mieć formę wiersza , 

 wykonane prace należy złożyć u swojego wychowawcy , 

 każda praca na odwrocie powinna zawierać dane uczestnika, tj. imię nazwisko, adres, wiek klasę i 

szkołę do której uczęszcza , 

 ocena prac nastąpi przez powołane w tym celu jury konkursowe a autorzy zwycięskich prac zostaną 

nagrodzeni, 

 7. Zasady oceny prac i nagrody: 

  dla laureatów i zwycięzców prac w trzech w/w kategoriach, za 3 najwyżej ocenione prace w każdej 

kategorii (I, II, III miejsce), organizator przewiduje dyplomy pamiątkowe nagrody rzeczowe, które 

wręczone zostaną w grudniu br.  

 laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród przez wychowawców swoich klas  

 ocena pracy konkursowej dotyczyć będzie w szczególności: - zgodności pracy z tematyka - inwencji 

i pomysłowości prezentacji tematyki - ogólnego wrażenia estetycznego  

 Zakres tematyczny:  

Tematyka prac jest dowolna, jednak musi dotyczyć zjawiska przemocy lub jej przeciwdziałania. 

Przykładowe tematy prac to np.: „Z kim czuję się bezpiecznie”, „ Kto pomaga mi w ciężkich 

chwilach”, „ Mój pozytywny bohater”, itp.  

8. Postanowienia końcowe  

 prace złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi uczestnikom  

 składając pracę do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu według 

niniejszego regulaminu  

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania złożonych prac, do wielokrotnego publikowania 

i udostępniania publicznego w dalszych działaniach profilaktycznych  

 do złożonych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu  



 karty zgłoszeniowe należy przesłać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  faxem na nr 

32 3011527, pocztą elektroniczną na adres kierownik@ops.gieraltowice.pl  lub przesłać listownie.  

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnictwo w konkursie wiąże się ze zgodą 

tych osób na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz publikacji fotorelacji na stronie internetowej www.ops.gieraltowice.pl, www.gieraltowice.pl, 

której założeniem jest profilaktyka, poprzez prowadzenie kampanii społecznych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach , 

ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na 

adres: kierownik@ops.gieraltowice.pl.  Możesz również skontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: 

iod.ops@gieraltowice.pl.  

 Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 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/Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu. 
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