
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „WARTO POMAGAĆ” 

 

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który w roku 2015 
obchodzi 25 lecie swojej działalności. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić dzieci i młodzież do udziału w 
konkursie plastycznym pod hasłem: „Warto pomagać”. Zachęcamy do przygotowania prac, które 
odpowiedzą na pytania: dlaczego warto pomagać, w jaki sposób możemy pomóc osobie potrzebującej 
pomocy, np. osobie samotnej, starszej, chorej, niepełnosprawnej ale także np. koleżance, koledze, 
sąsiadom, rodzicom lub dziadkom.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. Pomaga dzieciom, rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, 
bezdomnym, chorym, bezrobotnym. Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji udzielana 
jest pomoc finansowa w postaci zasiłków na zakup m.in. odzieży, żywności lub w formie schronienia. 
Równolegle prowadzona jest profesjonalna praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne 
oraz pomoc prawna. 

I. CELE  KONKURSU 

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, na potrzeby osób chorych, starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji. 

2. Zmotywowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących (aktywny udział 
w życiu społecznym). 

3. Twórcze aktywizowanie młodzieży. 
4. Promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Sopotu: 
- uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz szkół gimnazjalnych 
- dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, uczestnicy zajęć w 
ośrodkach kultury, bibliotekach, innych placówkach prowadzących w Sopocie zajęcia dla dzieci i 
młodzieży 
- indywidualnie dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat z terenu Sopotu. 

III. WYMAGANIA KONKURSOWE 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy zgodnej z tematem konkursu: „Warto 
pomagać”. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i 
niepublikowanymi.  

3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (np. malarstwo, 
rysunek, kolaż itp.). 

4. Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
6. Praca powinna być na odwrocie opatrzona danymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny 

adres pocztowy, adres mailowy oraz numer telefonu. W przypadku pracy pod kierunkiem 
nauczyciela/opiekuna proszę podać na odwrocie również nazwę i adres szkoły/placówki 
reprezentowanej przez autora, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, pod którego 
kierunkiem uczeń pracował. 



7. Nadesłane prace nie będą zwracane. 
8. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. 
9. Dzieci i młodzież uczestniczą w konkursie na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców lub 

opiekunów prawnych, którzy tym samym akceptują regulamin konkursu i zawarte w nim 
oświadczenia. Zgoda musi być przesłana/dostarczona wraz z pracą, biorącą udział w Konkursie. 

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

- zgodność pracy z tematem konkursu 
- estetyka wykonania pracy 
- walory artystyczne 
- samodzielność wykonania pracy 

V. TERMINY 

Prace wraz z poprawnie wypełnioną i podpisaną KARTĄ ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1) należy składać do 
dnia 2 czerwca 2015 r. bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sopocie lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 
Sopot w kopercie z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Warto pomagać”. Decyduje data stempla 
pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.        

VI. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród prac zgłoszonych do konkursu wyłoni laureatów, którzy 
zostaną powiadomieni o wyróżnieniu drogą e-mailową, listowną lub telefonicznie. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy. O sposobie, miejscu i terminie ich przekazania 
Organizator poinformuje laureatów indywidualnie.  

3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie przygotowanej przez Organizatora. O 
miejscu i terminie wystawy uczestnicy konkursu zostaną przez Organizatora powiadomieni drogą e-
mailową, listowną lub telefonicznie. 

VII. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy konkursowej. 

2. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie swój wizerunek oraz autorskie prawa majątkowe na rzecz 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 
50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 
poz. 631), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach 
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 
obrotu.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 
organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.) 

4. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji, uzupełniania. 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
 

INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA  
Agnieszka Niedałtowska, tel. (58) 551 17 10 wew. 251, tel. kom. 609 680 697, e-mail: 

a.niedaltowska@mopssopot.pl. 


