
Regulamin konkursu plastycznego „Kolorowa skarpetka” 

 

Organizatorzy 

Organizatorami konkursu plastycznego „Kolorowa skarpetka” (zwanego dalej: 

konkursem) jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku  

przy ul. Kościuszki 55 oraz Stowarzyszenie „Poradnia Pełna Pomysłów”  

z siedzibą przy ul. Kościuszki 55 w Rybniku (zwani dalej: Organizatorami). 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs i jego realizację są: 

  Katarzyna Skaba 

  Anna Rek 

  Weronika Jabłonka 

Cele konkursu 

1. upowszechnianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym informacji na temat 

idei Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, 

2. zwrócenie uwagi na zagadnienie obecności w środowisku społecznym osób  

z zespołem Downa oraz otwarcia się na dialog, integrację, zrozumienie,  

3. rozbudzanie wrażliwości dzieci w wieku przedszkolnym na potrzebę 

życzliwości i otwartości wobec innych osób jako możliwości czerpania  

z bogactwa różnorodności na przykładzie osób z zespołem Downa, 

4. propagowanie twórczości plastycznej jako aktywnej formy spędzania czasu 

wolnego dzieci, 

5. rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej  

i twórczej inwencji, 

6. wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

7. budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

 

Zasady 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci:  

 posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

 lub objęte wsparciem w ramach rządowego programu „Za Życiem”,  

 lub uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta 

Rybnik.  

2. Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy plastycznej „Kolorowa 

skarpetka”, która obejmuje spojrzenie dziecka na radosny symbol 



Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz wynikającą z tego dnia 

ideę szacunku i solidarności.   

3. Przez pracę plastyczną Organizatorzy rozumieją: rysunek, malunek lub 

inne przedstawienie tematu konkursu na kartce papieru z zastosowaniem 

dowolnych płaskich technik plastycznych – ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki, techniki kolażu z różnych materiałów papierniczych 

bądź tkanin. 

4. Każda praca powinna się mieścić maksymalnie na jednym arkuszu A4. 

5. Praca przekazana na konkurs musi być pracą wykonaną przez dziecko/pod 

kierunkiem rodzica/opiekuna. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

7. Prace należy dostarczyć w terminie do 16.03.2022 r. do sekretariatu 

poradni przy ul. Kościuszki 55 lub Karłowicza 48 w Rybniku.  

8. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o 

tych faktach. 

9. Każdy Uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię 

i nazwisko oraz wiek dziecka. Dane te będą służyć do kontaktu 

Organizatorów z Uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe 

nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa składa się z następujących osób: koordynator 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, koordynator programu „Za 

Życiem”, pedagog specjalny – plastyk oraz osoby odpowiedzialne za 

projekt i realizację konkursu. 

Ocena prac konkursowych 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatorów, rozstrzygnie 

konkurs wyłaniając laureatów. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

 zgodność z tematem, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność. 

Nagrody 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej  

i fb Poradni i stowarzyszenia wraz z fotografiami prac. 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną dodatkowo powiadomione 



telefonicznie o wynikach konkursu w terminie do 30.03.2022 r. 

3. Od kwietnia 2022 r. wybrane prace przez Komisję konkursową, będą 

prezentowane w budynku przy ul. Karłowicza 48. 

4. Nagrody główne i dodatkowe: 

 Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne (rzeczowe) oraz trzy 

wyróżnienia. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do stworzenia dwóch kategorii 

wiekowych w zależności od ilości prac i wieku uczestników nadsyłających 

prace. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wręczenia większej liczby 

wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

 wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

5. Rozdanie nagród będzie miało miejsce w budynku Poradni, przy  

ul. Karłowicza 48. Termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej  

i fb poradni i stowarzyszenia. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu 

(jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez 

organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. 

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

3. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez 

Komisję Konkursową. 

4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

5. Uczestnicy Konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku: https://ppprybnik.pl/. 

7. Pytania w sprawie konkursu można kierować do następujących 

pracowników poradni: Katarzyna Skaba, Weronika Jabłonka, Anna Rek - 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy dostępne są na stronie 

internetowej poradni. 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

https://ppprybnik.pl/


 

 

Załącznik 1: 

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego „Kolorowa skarpetka” 

Imię: 

Nazwisko: 

Wiek: 

Telefon kontaktowy: 

Oświadczenie rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu: 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo…………………………………………….... 

(dalej Dziecko) w konkursie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 

Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych 

osobowych przez Organizatorów (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). ) w celach 

związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub 

wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz wizerunku Dziecka, 

do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez 

Organizatorów konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych. 

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka 

upoważniam Organizatorów do wykorzystania pracy konkursowej złożonej  

w Konkursie Plastycznym „Kolorowa skarpetka” we wszelkich formach i 

zakresach eksploatacji, w szczególności do zaprezentowania pracy w budynku 

poradni przy ul. Karłowicza 48 oraz publikowania pracy i jej kopii/fotografii w 

inny sposób. 

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału 

osób trzecich, a także, że Dziecku przysługują prawa autorskie do przekazanej 

Organizatorom pracy. 

 

 


