
 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

POD NAZWĄ „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE”. 

 

 

1. Patronat nad konkursem plastycznym „Mój świat – istoty mi najbliższe” dla osób 

niepełnosprawnych obejmuje Starosta Legnicki.                

 

2. Organizatorzy: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

3. Celem konkursu jest społeczna integracja osób niepełnosprawnych z powiatu legnickiego 

poprzez prezentację ich twórczości plastycznej i artystycznych dokonań. Konkurs ma 

pobudzić ducha rywalizacji oraz zachęcić niepełnosprawne osoby do przełamywania barier 

psychicznych i społecznych, które utrudniają im przystosowanie się do społeczeństwa. 

Konkurs ma również umożliwić osobom niepełnosprawnym artystyczną wypowiedź wizji 

postrzegania świata, przekazanych za pomocą różnych technik plastycznych.  

 

4. Technika wykonania pracy konkursowej dowolna. Dopuszczalny format prac                                    

o maksymalnych wymiarach pracy  50 cm na 35cm. 

 

5. Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana według poniższego wzoru:  

 

1)  tytuł pracy 

2)  imię i nazwisko autora/ autorów 

3)  wiek 

4)  adres 

5)  telefon 

6)  ewentualnie nazwę i adres placówki którą reprezentuje autor/ autorzy 

 

6. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: 

 

I. do 12 lat 

II. od 13 do 18 lat 

III. powyżej 18 lat 

 

7. W konkursie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z terenu powiatu legnickiego. 

 

8. Komisja oceniając prace plastyczne będzie brała pod uwagę walory artystyczne                                   

zgłoszonych prac, a w szczególności: 

 

a) jakość wykonania 

b) stopień trudności wykonania 

c) oryginalność 

 

9. 1. Komisja konkursowa dokona wyboru prac zgodnie z pkt 8 niniejszego regulaminu                         

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Komisja konkursowa sporządza protokół 

z przebiegu prac komisji. 

2.   Komisja spośród swojego składu wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego. 

3.   W przypadku równej liczby głosu decyduje głos Przewodniczącego. 

4.   Członkowie komisji nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. 



5.   Po ogłoszeniu wyników konkursu komisja ulega rozwiązaniu. 

 

10. Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 11 czerwca 2014 roku, godz.15.00.                     
Prace plastyczne złożone po terminie nie będą oceniane. 

 

11. Prace plastyczne należy składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, pokój 349 od poniedziałku do piątku               

w godz. 8.00 - 15.00. W przypadku przesłania prac drogą pocztową o terminie decyduje data 

wpływu.  

 

12. Informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Redyk Inspektor – Doradca ds. Osób 

Niepełnosprawnych, tel. 76/72 43 545, e-mail: a.redyk@powiat-legnicki.eu. 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi do dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

14. Zwycięzcom powiatowego konkursu plastycznego zostaną przyznane nagrody rzeczowe                 

od I do III miejsca oraz dyplomy pamiątkowe. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać również 

wyróżnienia. 

 

15. Wyniki konkursu plastycznego „Mój świat – istoty mi najbliższe” zostaną opublikowane                       

na witrynie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-legnicki.eu                               

oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy www.pcpr.legnica.pl 

 

16. Zwycięzcy konkursu plastycznego o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie                           

z wyprzedzeniem. 

 

17. Uwagi organizacyjne: 

 

a) Prace nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania                           

ich  w katalogach, kalendarzach, eksponowania na wystawach, witrynach internetowych,  

przekazywania do dekoracji sponsorom, publikowania i powielania w materiałach 

wydawanych przez Powiat. 

b) Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów. 

c) Uczestnicy jednocześnie wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych przekazanych wraz z pracami do konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą                     

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). 

d) Uczestnictwo w konkursie plastycznym „Mój świat – istoty mi najbliższe” oznacza 

akceptację i przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zgodę na publikację wizerunku 

uczestnika i/lub opiekuna na zdjęciach, stronach internetowych, gazetach i mediach. 

e) Z treścią regulaminu imprezy uczestnicy i ich opiekunowie mogą zapoznać się                      

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1,                  

59-220 Legnica, pokój 349, lub poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego: 

www.powiat-legnicki.eu lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy: 

www.pcpr.legnica.pl.  
f) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy. 
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