
Dnia 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, chcąc uczcić to 

wydarzenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ogłasza konkurs na 

wykonanie pracy plastycznej pn. "Moja rodzina" mającej na celu promowanie 

idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu kolskiego. 

 

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY 

 RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE 

pn. „MOJA RODZINA” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

Organizator Konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.   

Patronat Honorowy: Starostwo Kolskie. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

 

Uczestnikami Konkursu są:  

• dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej na terenie powiatu kolskiego wg 

następujących grup:  

I grupa – dzieci do 7 lat, 

II grupa – dzieci w wieku 8-13 lat, 

III grupa – dzieci 14-18 lat, 

• rodziny zastępcze z tereny powiatu kolskiego. 

 

III. CEL KONKURSU  

 

Głównym celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego,  

a prace plastyczne mają ukazywać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować przychylny 

klimat wokół rodzinnej opieki zastępczej. 



Cele szczegółowe: 

• propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 

• kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych, 

• zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi, 

• rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, 

• kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, 

• zwiększenie akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych, 

• integracja środowisk rodzi zastępczych, 

• pogłębienie wiedzy mieszkańców powiaty kolskiego na temat rodzicielstwa zastępczego. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

1. Zgłoszenie pracy na adres  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 

21, 62-600 Koło lub dostarczenie bezpośrednio do  PCPR w Kole w terminie: 

 od 01.04.2021r.  do 30.04.2021r. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację, 

prezentację na stronach internetowych i mediach społecznościowych.  

3. Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora. 

4. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie i być opatrzona metryczką (imię, nazwisko, 

wiek, dane rodziny zastępczej).  

5. W związku z koniecznością uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej klauzul podpisanych przez rodzica 

lub opiekuna prawnego dziecka stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.   

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie i nie zgłaszaną 

wcześniej do innych konkursów. 

7. Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.  

 

V. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:  

1. Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w dowolnym  formacie, dowolną 

techniką plastyczną płaską np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe itp.  

2. Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.  

3. Każda praca powinna być na odwrocie opisana (imię i nazwisko autora, grupę wiekową, dane 

rodziny zastępczej i telefon kontaktowy). 

4. Możliwość wykonania prac w formie indywidualnej lub rodzinnej. 

VI. OCENA PRAC  



 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według 

następujących kryteriów:  

• zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),  

• walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),  

• ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),  

• estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).  

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14.05.2021r. 

2. Organizator Konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu powiadomi laureatów o wynikach 

i terminie uroczystego wręczania nagród. Wyniki zostaną umieszczone także na stronie 

internetowej PCPR w Kole.  

3. Nagrody zostaną przyznane odpowiednio za I miejsce, II miejsce, III miejsce w każdej kategorii 

wymienionej w II punkcie regulaminu konkursu.  

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

 

 VII. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH  

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi  

w ramach ustawy o prawie autorskim.  

3. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w dowolnym okresie jego 

trwania.  

3. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na 

bieżąco. 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  

(63) 272 40 04 (wew.112), bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji. 


