
„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
               Województwa Małopolskiego”.

Regulamin regionalnego konkursu plastycznego 

„Uzależnienia – to nie dla mnie!”

I. Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Rodziców  i  Opiekunów  Dzieci  Niepełno-
sprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. 

II. Tematyka prac konkursowych dotyczy przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz paleniu
tytoniu. 

III. Konkurs jest zorganizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

IV. Konkurs jest skierowany do dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w wieku 7 – 16 lat
z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice w województwie
małopolskim. Przewidziano następujące kategorie:

1. klasa I-II,
2. klasa III-IV,
3. klasa V-VI,
4. gimnazjum,
5. szkoły specjalne/ specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

V. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną.  Prace przekazane na konkurs muszą być
pracami  własnymi,  wykonanymi  dowolną  techniką,  wcześniej  nieopublikowanymi.
Wymagany format prac to A4 lub A3. Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko
jedną pracę.

VI. Każdy  uczestnik  konkursu  powinien  nakleić  na  jej  odwrocie  wypełniony  formularz
zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Prace nie oznaczone,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

VII. Miejsce  i  termin  składania  prac:  od  16  września  do  30  października  2015 w  biurze
Stowarzyszenia  Rodziców  i  Opiekunów  Dzieci  Niepełnoprawnych  „Dać  Szansę”
(34-100  Wadowice,  os.  XX  lecia  1).  Uczniowie  mogą  składać  prace  indywidualnie
lub poprzez szkołę – osobiście i za pośrednictwem poczty. Każda praca powinna opatrzona
formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

VIII. Rozstrzygnięcia konkursu dokona po 1 listopada 2015 komisja konkursowa, w której skład
wejdą: pedagog, 2 artystów plastyków oraz 2 przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej  w  Wadowicach. Kryteriami  oceny  prac  będą  zgodność  z  tematyką,
estetyka pracy i oryginalność. Prace zostaną nagrodzone w 5 kategoriach. Decyzja jury, co
do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.

 



IX. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  www.dacszanse.pl niezwłocznie po ich
ogłoszeniu, ponadto laureaci konkursu zostaną o nich powiadomieni drogą telefoniczną.

X. Laureaci  konkursu  otrzymają  upominki,  a  ich  prace  plastyczne  zostaną  wykorzystane
w projektach kalendarzy na rok 2016.

XI. Przekazując  pracę  na  konkurs,  uczestnik  zgadza  się  na  ekspozycję  pracy  na  stronie
internetowej  www.dacszanse.pl,  na  publikację  pracy  w  wybranych  przez  organizatora
internetowych portalach i formacyjnych,  na jej  przekazanie Urzędowi  Marszałkowskiemu
Województwa Małopolskiego oraz na wykorzystanie w projektach kalendarzy na rok 2016.
Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

XII. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Kontakt z organizatorem konkursu:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice
telefon: (33) 873 18 87, 695-727-833
e mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl
www.dacszanse.pl 
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