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REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Rodzina i kwiaty”  

organizowanego przez Klub Aktywności Lokalnej Osiedla Stare Miasto w Rawiczu,  

Klub Aktywności Lokalnej Osiedla Sarnowa i Klub Aktywności Lokalnej w Konarzewie  

 

Konkurs jest jednym z działań inicjatywy lokalnej pn. „Mamo, tato witamy lato” – Kwieciste 

powitanie lata, zorganizowanej przez Kluby Aktywności Lokalnej w ramach projektu 

„Postaw na TAK”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

w Rawiczu i Centrum PISOP w Lesznie, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. 

 

 Cele konkursu: 

 przedstawienie rodziny w otoczeniu kolorowych kwiatów widzianych oczami dziecka; 

 propagowanie wspólnego spędzania wolnego czasu z rodziną na łonie natury, 

tworzenie tradycji bycia razem. 

 

Warunki uczestnictwa: 

  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów  szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz. 

Tematyka prac powinna odzwierciedlać spojrzenie dzieci na rodzinę, którą chciałyby 

widzieć w otoczeniu kolorowych kwiatów np.: na łące, w ogrodzie, a może w sadzie itd.  

2. Technika prac dowolna (do wyboru przez uczestnika konkursu) - np.: rysunek kredkami,  

farbami itp. 

3. Format prac plastycznych A-4. 

4. Szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić do konkursu 15 prac, w danej kategorii 

wiekowej. 

5. Organizator dopuszcza dodatkowo możliwość zgłoszeń indywidualnych od 

rodziców/opiekunów dzieci. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, według zamieszczonego wzoru. 

7. Opisane prace należy dostarczyć  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu 

(ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz), do dnia  5  czerwca 2017r. do 

godz.15.00. 

8. Prace oceniane będą w 2 przedziałach wiekowych: 

1 - dla uczniów szkół podstawowych ( klasy I-III); 

2 - dla uczniów szkół podstawowych  (klasy IV-VI); 

9. Spośród zgłoszonych prac członkowie jury wybiorą 3 zwycięskie, w każdej kategorii 

wiekowej. 

       Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 

10. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie, 

za pośrednictwem szkół.  

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

12. Uroczyste wręczenie nagród  odbędzie się podczas festynu rodzinnego, w dniu 

11.06.2017r.  o godz. 14.00, w parku przy Domu Kultury w Rawiczu. Wyniki konkursu 

opublikowane będą dodatkowo na stronie internetowej M-G OPS w Rawiczu 

www.ops.rawicz.pl 

http://www.ops.rawicz.pl/
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13. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu                        

i wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

14. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy               

w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz) oraz na stronie MG OPS                             

w Rawiczu www.ops.rawicz.pl  

15. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 500-624-911,                   

600-418-160 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sdsrawicz@wp.pl 

17.   Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. 

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  

w celach promocyjnych konkursu. 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

Liderki Klubów Aktywności Lokalnej 

Grażyna Kośmider 

Hanna Górniak 

Ilona Styzińska 
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