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Regulamin konkursu wielkanocnego pn. „ Pokoloruj Święta” 

 

Konkurs wielkanocny objęty jest honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Tarnowie 

w ramach cyklicznych działań Stowarzyszenia „Przyjazna Rodzina”.  

 

Cele konkursu: 

- zainteresowanie tradycjami Świąt Wielkanocnych 

- pogłębianie wiedzy na temat symboliki 

- kultywowanie tradycji świątecznych 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej w tym rozwijanie zdolności manualnych 

- rozwijanie kreatywności podopiecznych 

- aktywizowanie dzieci umieszonych w pieczy zastępczej  

- promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej  

 

 

TERMIN KONKURSU: 

15.03. 2021 r. – 02.04. 2021 r.  

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży umieszonej w pieczy zastępczej z terenu 

Powiatu Tarnowskiego.  

Przedmiotem konkursu wielkanocnego pn. „Pokoloruj Święta” jest wykonanie dowolnej 

ozdoby wielkanocnej. Technika wykonania pracy jest dowolna. Może być zarówno forma 

przestrzenna jak i praca plastyczna. Prace o tematyce wielkanocnej wykonujemy według 

upodobań i umiejętności uczestnika.  

W ramach konkursu przewidziana jest nagroda ufundowana przez Dyrektora za najbardziej 

oryginalny pracę o tematyce wielkanocnej.  

 

ZASADY KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjazna Rodzina” działające przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 

 

2. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej                  

z terenu Powiatu Tarnowskiego 

Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym 

Kategoria II – klasa I-III 
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kategoria III – klasa IV- VIII 

kategoria V – szkoła średnia 

 

W przypadku prac zbiorowych jury przyznaje jedną nagrodę.   

3. Gotowe prace należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów do dnia 02.04. 2021 r. (włącznie). 

Prace należy zostawić w pokoju nr. 307,  poziom 3.  

Dopuszcza się możliwość wysłania pracy konkursowej na adres w/w adres wraz                    

z podaniem imienia dziecka, klasy oraz nazwiska rodziny zastępczej bądź instytucji.  

 

WYNIKI KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tarnowie oraz na Facebooku. 

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu. 

2. Komisja w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:  

- zgodność  pracy z tematem i jego interpretację 

- ogólne wrażenie estetyczne  

- oryginalność 

- samodzielność wykonania 

3. Bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs prac wykonanych wyłącznie przez 

uczestnika. Prace wykonane przez inne osoby lub zakupione nie będą podlegały 

ocenie.  

WRĘCZENIE NAGRÓD 

Prace konkursowe odebrać można podczas odbioru nagród w terminie ustalonym po 

zakończeniu konkursu. Prace nieodebrane po tym terminie przechodzą na własność 

stowarzyszenia. O wręczeniu nagród organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie. 

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodni z Ustawą z dnia 

29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wyrażenie zgody 

na publiczne publikowanie zdjęć prac zgłoszonych do konkursu na stronach internetowych 

oraz w mediach w celach reklamowych PCPR w Tarnowie.  

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia w celu informowania                        

(także w mediach) o wynikach konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


