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REGULAMIN KONKURSU 

„Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze” 
 

Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15,                     

82-400 Sztum. 

Cele konkursu: 

▪ promowanie rodzicielstwa zastępczego, 

▪ popularyzowanie wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej, 

▪ uwrażliwienie na potrzeby społeczne związane z rodzicielstwem zastępczym, 

▪ integracja społeczna w obrębie powiatu sztumskiego, 

▪ stworzenie możliwości do rozwijania artystycznych zainteresowań i zdolności, 

▪ prezentacja dorobku artystycznego uczestników konkursu. 

 

Temat konkursu: „Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze” 

 
Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu                      

sztumskiego. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę zawierające następujące informacje: imię  

i nazwisko, wiek, klasa oraz szkoła. 

3. Technika prac: dowolna, wykonana indywidualnie, wcześniej nigdzie nieopublikowane. 

4. Format prac A4 – A3. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie plakatu wraz z hasłem promującym                      

rodzicielstwo zastępcze. 

6. Prace należy przesłać zbiorczo za pośrednictwem szkoły do dnia 30.11.2022 roku na adres:                   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum. 

7. Jury w składzie 3 osób oceni nadesłane prace w trzech kategoriach: 

• Klasy I- III 

• Klasy IV- VI 

• Klasy VII- VIII. 

Kryteria oceniania – zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość,                     es-

tetyka wykonania. 

8. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze prace dla każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik            

konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo w konkursie. 

9. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 06.12.2022 roku. Wszelkie informacje                    o 

wynikach konkursu i nagrodzeniu wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na stronie                Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie www: http://pcprsztum.pl, oraz na portalu spo-

łecznościowym https://pl-pl.facebook.com/PCPRSztum/. 

10. Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych                       sta-

nowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

12. Przekazując pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na ekspozycję pracy oraz danych              oso-

bowych na wszelkich polach eksploatacji. 

13. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 55 267 74 79 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

http://pcprsztum.pl/
https://pl-pl.facebook.com/PCPRSztum/

