Regulamin Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Wolontariat łączy ludzi…”
pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
Motto: „Nie zapominajcie o nas…”
płk. Weronika Sebastianowicz
I. Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen we Wrocławiu.
2. Celem Konkursu jest promocja idei wolontariatu oraz zasad udzielania „mądrej
pomocy” wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie postawy otwartej komunikacji
poprzez stworzenie projektu pocztówki.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, liceów, techników
województwa dolnośląskiego.
Cele główne:
a) Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
b) Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.
c) Edukacja patriotyczna.
d) Działania wspierające rozwój talentu dzieci i młodzieży.
e) Zapobieganie uzależnieniom od mediów elektronicznych.
Cele szczegółowe:
a) Wzbudzanie szacunku wobec drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych.
b) Rozbudzanie aktywności twórczej uczniów.
c) Wzmacnianie wiary uczniów w siebie poprzez pomaganie innym, realizację idei
wolontariatu.
d) Odnowienie relacji międzyludzkich w dobie internetowego oddalenia poprzez powrót
do indywidualnej korespondencji pocztowej.
4. Konkurs trwa od października 2022r. do grudnia 2022r.
Przebieg konkursu:
1) Ogłoszenie konkursu - 18 października 2022r.

W tym dniu obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej. Inicjatywa konkursowa skierowana
do dzieci i młodzieży ma na celu odnowienie zwyczaju wysyłania pocztówek z
jednoczesną promocją idei wolontariatu, wzajemnej pomocy i patriotyzmu.
2) Eliminacje szkolne do 17 listopada,
Szkoły podstawowe, licea i technika organizują etap szkolny we własnym zakresie i
wyłaniają do 5 laureatów w każdej kategorii.
3) Przesyłanie prac do 24 listopada
Uczestnik Konkursu przesyła pracę konkursową z załącznikami na adres:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
ul. Aleksandra Zelwerowicza 16/3
53-676 Wrocław
Z dopiskiem Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Wolontariat łączy ludzi”.
4) Ogłoszenie wyników konkursu - 5 grudnia.
W tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Zaprojektowane
przez laureatów konkursu pocztówki trafią wraz z paczkami do kombatantów, których
swoją opieką otacza Stowarzyszenie Odra-Niemen.

II. Uczestnicy konkursu
Kategorie:


I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I – IV



II kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas V – VIII



III kategoria - uczniowie liceów i techników

III. Zasady udziału w konkursie
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy spełniającej poniższe
wymagania:


Pocztówka promująca wolontariat.



Technika wykonania prac:
- ołówek, kredka, węgiel, pastele, farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe, tempera,
- prace wykonane na płasko bez użycia materiałów sypkich,



Format – kartka bloku technicznego A4.

2. Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg załączonego wzoru, w sposób
czytelny, drukowanymi literami lub komputerowo – ( załącznik nr 1).

3. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia ( załącznik nr 2 i załącznik nr 3) i wysyła w
kopercie z pracą.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
V. Kryteria oceny:
1. Ogólny wyraz artystyczny
2. Przesłanie autora pracy, idea, refleksja
3. Estetyka
4. Pomysłowość
VI. Nagrody
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 grudnia na stronie https://odraniemen.org/ a
najlepsze prace zostaną nagrodzone.
2. O terminie i miejscu wręczenia nagród i dyplomów organizator powiadomi laureatów.

Załączniki

Załącznik nr 1

Kategoria pracy ( I, II lub III ): ………………………………………………………………...
Tytuł pracy: ……………………………………….……………………….…………………...
Imię i nazwisko ucznia /klasa, wiek: ……………………….……………………….…………
Imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu:
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły, email:

………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Wolontariat łączy ludzi…”
pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ______________________________________________________________________
DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA ( EMAIL): __________________________________________________________
WIEL AUTORA, KLASA: ______________________________________________________________________________
TYTUŁ PRACY: ______________________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: ____________________________________________________________________
EMAIL I TELEFON NAUCZYCIELA: ____________________________________________________________________
PLACÓWKA: ________________________________________________________________________________________
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / mojego dziecka celem udziału
w konkursie dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu.
_______________________________________________
(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
(nieudzielenie zgody nie stanowi podstawy dla Organizatora do nieprzyjęcia zgłoszenia)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka ___________________________________________
do celów promocji konkursu:

na oficjalnej stronie internetowej organizatora

na profilu znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook,

w materiałach promocyjnych organizatora

w mediach lokalnych
_______________________________________________
(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)

