Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2018
Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z dnia 30.01.2018 r.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I WIELODZIETNYCH

1. Organizator:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
2. Cele konkursu:
 promowanie rodziny,
 integracja środowiska rodzin,
 wzmacnianie więzi rodzinnych,
 zachęcanie rodzin oraz dzieci do wspólnego spędzania czasu,
 podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości
dziecka,
 propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej i rodzin wielodzietnych,
 propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa
zastępczego w Polsce.

3. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach
zastępczych i wielodzietnych w województwie łódzkim. W konkursie mogą brać
udział również dzieci i młodzież, których rodzice biologiczni są rodzicami
zastępczymi dla innych dzieci. Uczestnicy zostaną podzieleni w następujący
sposób:
1) Prace plastyczne
 Grupa I dzieci w wieku od 3 do 10 r.ż.,
 Grupa II dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 r.ż.,
 Grupa III prace zbiorowe dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż.
2) Prace literackie
 Dzieci w wieku od 7 do 18 r.ż.

4. Temat:
Celem konkursu jest zilustrowanie poniższych tematów z wykorzystaniem takiego
środka wyrazu, jak praca plastyczna, fotograficzno-plastyczna, techniką dowolną np.:
malowanie, rysowanie, grafika, grafika komputerowa, szkicowanie, wyklejanie,
naklejanie, collage, mozaika, wycinanie, prace z materiałów ekologicznych, techniki
mieszane itp.

W przypadku prac literackich, prace mogą mieć formę dowolną, np. wiersz, esej
(opowiadanie), reportaż, wywiad, komiks.

1) Prace plastyczne
Grupa I Dzieci w wieku od 3 do 10 lat zilustrują pracę na poniższy temat:
„Wodny świat”
Grupa II Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy
temat:
„Tajemnice morskich głębin”
Grupa III Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy
temat:
„Wodny świat”
lub
„Tajemnice morskich głębin”

2) Prace literackie
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat opiszą w dowolnej formie, pracę na
poniższy temat:
„Morskie opowieści”

5. Warunki konkursu:
 w ramach konkursu mogą być przygotowane prace plastyczne/fotograficznoplastyczne/literackie wykonane w dowolnej technice,
 każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 1 pracę wykonaną samodzielnie,
 uczestnicy mogą wykonać pracę zbiorową w zespole liczącym nie więcej niż
5 osób,
 w konkursie przyznawane są:
a) nagrody główne za zdobycie I, II i III miejsca,
b) wyróżnienia.
 wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie pracy:
a) wskazanie czy: praca plastyczna czy literacka i która grupa I/II/III;
b) tytuł pracy/komentarz słowny uczestnika – autora (autorów) pracy;
c) imię i nazwisko autora (autorów) oraz wiek;
d) adres zamieszkania;
e) numer telefonu uczestnika bądź rodzica/opiekuna;
 osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922
z poźn. zm.) – załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Termin składania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą
(w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce na koszt nadsyłającego) w terminie do
9 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie:
Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych
na adres:
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. SNYCERSKA 8
91-302 ŁÓDŹ

7. Ocena prac:
Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac w wymienionych
kategoriach przyznając dyplomy i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową, która
odbędzie się podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny. Decyzja Jury jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Kryteria brane pod uwagę podczas oceniania:
 zgodność formalna nadesłanych prac z warunkami konkursu,
 estetyka i technika prac plastycznych,
 walory i spójność prac literackich.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki zostaną ogłoszone podczas Zjazdu Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych,
o którego terminie i miejscu rodzice/opiekunowie uczestników konkursu zostaną
powiadomieni wcześniej telefonicznie lub listownie.
9. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na
własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. Szczegółowe informacje dostępne
będą na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi –
www.rcpslodz.pl w zakładce aktualności. Informacje o konkursie można uzyskać pod
numerem telefonu: 42 203-48-77, Pani Joanna Mierzwa.
11. Inne postanowienia:
 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

