
 

                                     
 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „MOJA SZCZĘŚLIWA RODZINA” w ramach projektu 
„Ograniczamy Przemoc Skutecznie” 

 
§ 1 Cel konkursu 
Celem konkursu jest 
1. Rozwijanie konstruktywnych sposobów spędzanie wolnego czasu. 
2. Poznanie alternatywnych sposobów wyrażanie swoich emocji. 
3. Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
§ 2 Organizator 
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8, 58-200 
Dzierżoniów, tel. 632 11 29 wew. 112. 
2. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Ograniczmy Przemoc Skutecznie” 
dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Programu Osłonowego 
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie”. 
 
§ 3 Założenia organizacyjne. 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony dla uczniów szkól podstawowych . 
2. Prace powinny być wykonane  w formacie A4 lub A5. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Prace należny podpisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, nr telefonu opiekuna. 
5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Organizatora Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.). 
6. Sytuacje których nie uwzględnia niniejszy regulamin rozstrzyga Organizator Konkursu. 
 
§ 4 Ocena prac konkursowych 
1. Prace plastyczne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 
8 w Biurze Obsługi Klienta  w terminie od 15.09.2017r. do 31.10.2017r. 
2. O wyłonieniu laureatów decyduje komisja powołana przez Organizatora konkursu – decyzja jest 
ostateczna. 
 
§ 5 Ogłoszenie wyników 
1. Lista nagrodzonych  osób zostanie  ogłoszona na konferencji podsumowującej projekt „Ograniczmy 
Przemoc Skutecznie” dnia 05.12.2017r. 
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dzierżoniowie. 
3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 15.11.2017r. 



 

                                     
 
§ 6 Nagrody 
1.   Organizator  przyzna trzy nagrody główne: 
 I miejsce    - głośnik mobilny Bluetooth 
 II miejsce   - Power Bank 
 III miejsce  - słuchawki 
 Wyróżnienie 

 
 

dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie 

Aneta Grzelka 
 
 


