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REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  

„POKAŻ JAK POMAGASZ” 

 

§1  

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji (zwane dalej 

„Organizatorem”).  

2. Adres Organizatora:  

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 

ul. Samborska 15, 45-316 Opole 

tel. 77 556 03 35 

e-mail: info@rehabilitacjaopole.pl 

 

3. Współorganizatorem konkursu jest firma Neurorehabilitacja Sp. z o.o. (zwana dalej 

„Współorganizatorem”) z siedzibą przy ul. Samborskiej 15, 45-316 w Opolu. 

 

§2 

Cel konkursu  

Celem konkursu jest:  

1. Zachęcenie dzieci i pedagogów do czynnego zainteresowania się tematem pomocy  

i wsparcia potrzebujących. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. 

4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych. 

 

§3  

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej temat 

pomocy innym. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.  

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

prezentowania prac w Internecie. 

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  
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§4  

Termin i warunki dostarczenia prac  

1. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem przedszkola 

właściwego dla uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują prace konkursowe 

Organizatorowi.  

2. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora drogą elektroniczną w formie zdjęć 

na adres e-mail: info@rehabilitacjaopole.pl, drogą pocztową lub osobiście  

z dopiskiem: „Pokaż jak pomagasz” w terminie do 31.01.2021 r. 

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

grupa, nazwa i adres przedszkola. 

4. Do każdej pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§5 

Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

- sposób ujęcia tematu, 

- oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

- stopień trudności wykonania, 

- walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

 

3. Z przedłożonych prac komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze, których autorzy 

otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej. Przewidujemy również wyróżnienia 

i drobne upominki dla pozostałych uczestników. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

§6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 28.02.2021. 

2. O wyłonionych Laureatach konkursu powiadomione zostaną instytucje przekazujące 

prace konkursowe Organizatorowi. Odbędzie się to drogą mailową, pocztową lub 

telefoniczną. 

3. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą 

prezentowane w formie elektronicznej na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rehabilitacjaopole.pl 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany regulaminu Konkursu lub jego 

unieważnienia bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą 

zamieszczone na stronie www.rehabilitacjaopole.pl oraz portalu społecznościowym 

Facebook.  

3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Organizatora.  

 

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 

ul. Samborska 15, 45-316 Opole 

tel. 77 556 03 35 

e-mail: info@rehabilitacjaopole.pl 
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Załączniku nr 1 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

Ja, niżej podpisany   
                                             imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

zamieszkały/a  

  

                                                      ulica, nr domu i/lub mieszkania, kod, miasto 

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu  

„POKAŻ JAK POMAGASZ” i wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojej córki/syna 

  

                                                                  imię i nazwisko dziecka 

w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji  

w Opolu i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 29.08.1997 r.) w celach związanych z Konkursem.  

Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na 

Organizatora przechodzą, bez wynagrodzenia, prawa własności oraz prawa do publikacji prac 

w Internecie. 

 

 

 

       
podpis, miejsce i data 

 

 


