
Regulamin konkursu plastycznego  

pt. ,,Jak chronić rodzinę przed przemocą?” – trzecia edycja  

2022 r. 

Organizator:  
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice, dalej jako 
Zespół.  
 
Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowi jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy 
Chojnice na lata 2021-2025 (Cel szczegółowy 1. Integrowanie i koordynowanie działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie 2. Podejmowanie działań profilaktycznych w środowisku 
lokalnym. Działanie 3. Propagowanie  pozytywnych zachowań wśród dzieci oraz postaw rodzicielskich, 
promujących przeciwstawianie się przemocy w rodzinie i odpowiednich wzorców życia rodzinnego, 
wyrażanie dezaprobaty wobec przemocy w rodzinie). 
 
Cele konkursu: 
Pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności jego negatywnych 
konsekwencji wśród dzieci i młodzieży. 
 
Zespół wykorzysta zwycięskie prace konkursowe do profesjonalnego druku w formie ulotki (broszury 
informacyjnej). Ulotka, która powstanie jako rezultat konkursu plastycznego będzie rozpowszechniania 
wśród mieszkańców gminy Chojnice podczas zebrań wiejskich oraz w ramach prac Zespołu. 
 
Tematyka konkursu: 
Prace złożone w konkursie powinny obrazować pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się 
przemocy w rodzinie, wyrażanie dezaprobaty wobec przemocy w rodzinie oraz promowanie 
odpowiednich wzorców życia rodzinnego. 
 
Uczestnicy: 
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic wiejskich oraz wiejskich 
domów kultury na terenie gminy Chojnice. 
 
Zasady konkursu: 
1. Każdy uczestnik w ramach konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną, na papierze, w formacie 

A5 (wymiary formatu A5 w cm: 14,8 x 21,0). 
2. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika. 
3. Praca musi nawiązywać do tytułu konkursu. 
4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. farby, pastele, kredki, pisaki, szkic węglem lub 

ołówkiem, collage, wydzieranka, wycinanka, historyjka obrazkowa), jednakże ze względu na 
potrzebę jej późniejszego zeskanowania dla potrzeb ulotki powinna być płaska. 

5. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie informacją zawierającą dane uczestnika: imię 
i nazwisko, świetlica wiejska/wiejski dom kultury, do której/ego uczęszcza dziecko. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik do niniejszego 
Regulaminu, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (lub uczestnika, jeśli jest 
pełnoletni). Prace bez załączonej i podpisanej karty uczestnika konkursu nie będą brane pod ocenę 
komisji konkursowej. 

7. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu 
lub naruszające zasady etyczne. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
9. Każda świetlica wiejska oraz wiejski dom kultury może złożyć w konkursie maksymalnie 10 prac. 

 



Termin i miejsce składania prac: 
Prace należy składać (za pośrednictwem świetlic wiejskich oraz wiejskich domów kultury) w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, biuro 010 (parter) u p. Jakuba Frankensteina, 
w terminie do 31 października 2022 r. lub przesłać na adres GOPS w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 
89-600 Chojnice, z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu i kryteria oceny prac: 
1. W skład komisji konkursowej oceniającej nadesłane prace, wchodzą członkowie Zespołu. 
2. Komisja konkursowa przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia. 
3. Ocena pracy konkursowej dotyczyć będzie: 

a) zgodności pracy z tematyką (0-1 pkt), 
b) możliwości wykorzystania pracy dla potrzeb ulotki (0-1 pkt), 
c) inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki (0-5 pkt), 
d) ogólnego wrażenia estetycznego (0-5 pkt). 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 12. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2022 r. 
5. Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Chojnicach oraz gminnych jednostek, a także zostaną zaproponowane do publikacji 
w Aktualnościach z gminy Chojnice 2022/2023. 

6. Organizatorzy przewidują pokonkursową wystawę prac. 
7. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe, sfinansowane ze środków Zespołu. 
8. Nagrody zostaną wręczone w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie, o którym laureaci 

zostaną powiadomieni za pośrednictwem świetlic wiejskich oraz wiejskich domów kultury. 
 
Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach oraz 

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. 
2. Niewykorzystane prace konkursowe zostaną zwrócone do świetlic wiejskich oraz wiejskich domów 

kultury. 

3. Karty uczestnika konkursu nie podlegają zwrotowi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w pracy, np. poprzez zmniejszenie jej 

formatu, która może być niezbędna w celu dostosowania jej do profesjonalnego wydruku. 

Organizator zwraca również uwagę, iż niektóre elementy pracy (np. kolorystyka), wskutek wydruku, 

mogą różnić się od złożonej pracy konkursowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

Sporządziła: 
Agnieszka Theil 
 

Przewodniczący  
Zespołu Interdyscyplinarnego 
mgr Jakub Frankenstein 


