
                                                                                                               

  

REGULAMIN
konkursu plastycznego 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

ogłasza konkurs plastyczny

pt.: „Mój Przyjaciel z Ukrainy”.

I. Organizator Konkursu:
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1A lok.13.

Organizacja  konkursu  jest  finansowana  ze  środków  UNICEF,  w  ramach  Programu  integracji
polsko – ukraińskiej.

II.   Założenia Konkursu:

Celem konkursu jest zaprezentowanie przyjaźni, która powstaje niezależnie od różnic rasowych,
kulturowych i religijnych.
Ponadto:

1/  Uświadamianie  młodym  Polakom  traumatycznych  przeżyć  i  negatywnych  doświadczeń,  które
bardzo często są udziałem imigrantów, także związanych z asymilacją w nowym kraju.
2/ Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy otwartości, solidarności, tolerancji i akceptacji dla
różnorodności i odmienności kulturowej i religijnej.
3/  Przełamywanie  funkcjonujących  w  społeczeństwie  stereotypów  myślowych  i  zachowań  (często
lękowych) dotyczących osób odmiennych kulturowo i religijnie.
Polskie  społeczeństwo  ma nikłą  wiedzę  nt.  problematyki  imigrantów.  Funkcjonuje  jeszcze  bardzo
wiele stereotypów dotyczących myślenia o cudzoziemcach. Przypisuje się im określone zachowania,
wady,  itp.  Poprzez  działania  kierowane do polskich dzieci  chcemy uświadomić  im,  że są  niczym
nieuzasadnionymi  stereotypami,  ośmielić  dzieci  do  zaprzyjaźniania  się  z  cudzoziemcami
przebywającymi w Polsce, pozbawić lęku przed kontaktem z nimi.
Konkurs skierowany jest do wychowanków placówek dziennego wsparcia prowadzonych przez TPD
na terenie województwa mazowieckiego. Realizowany będzie w kategorii  indywidualnej (trzy grupy
wiekowe:  klasy  0-3,  klasy  4-6,  klasy  7-8)   i  kategorii  grupowej.  W  każdej  kategorii  zostanie
wyłonionych 3 zwycięzców. W konkursie przewidziane są również wyróżnienia. 



III. Temat Konkursu: „Mój Przyjaciel z Ukrainy”.                  

IV.  Warunki Konkursu:

CZĘŚĆ A
INDYWIDUALNE PRACE PLASTYCZNE

A. Uczestnicy Konkursu wykonują pracę plastyczną na  temat podany w  p. IV. 
B. Format i technika wykonanych prac: 

 -  format prac -  kartka A4.   
 -  praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

          C. W konkursie wezmą udział tylko prace z metryczkami wypisanymi pismem drukowanym
      i przyklejonymi na odwrocie pracy wg. niżej zamieszczonego wzoru. 
NAZWISKO…………………………………..IMIĘ……………………………….
WIEK……………………………………………
ADRES PLACÓWKI………………………………………………..
IMIĘ i NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ…………………………………..
D. Nie będą brane pod uwagę prace podpisane niewyraźnie przez dzieci i pomazane na odwrocie.
E. Każda praca może mieć tylko jednego autora, musi być wykonana indywidualnie.
F. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej kategorii. 
F. Nadesłane prace nie mogą być zrolowane.
G. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
H. W konkursie nie wezmą udziału prace przesłane pocztą elektroniczną.
I.  Nadesłane na  konkurs  prace  nie  będą zwracane autorom.  Pozostaną  do dyspozycji  organizatora
konkursu, który zastrzega sobie możliwość ich ekspozycji i publikowania.

         CZĘŚĆ B
GRUPOWE PRACE PLASTYCZNE

A. Uczestnicy Konkursu wykonują pracę plastyczną na  temat podany w  p. IV. 
B. Format i technika wykonanych prac: 
 -  format prac – kartka A4  
 -  praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

          C. W konkursie wezmą udział tylko prace z metryczkami wypisanymi pismem drukowanym
      i przyklejonymi na odwrocie pracy wg. niżej zamieszczonego wzoru. 
NAZWISKA…………………………………..IMIONA……………………………….
WIEK……………………………………………
ADRES  PLACÓWKI………………………………………………..
IMIĘ i NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ…………………………………..
D. Nie będą brane pod uwagę prace podpisane niewyraźnie przez dzieci i pomazane na odwrocie.
E. Każda praca musi być wykonana zbiorowo - od 2 do 4 osób.
F. Nadesłane prace nie mogą być zrolowane.
G. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
H. W konkursie nie wezmą udziału prace przesłane pocztą elektroniczną.
I.  Nadesłane na  konkurs  prace  nie  będą zwracane autorom.  Pozostaną  do dyspozycji  organizatora
konkursu, który zastrzega sobie możliwość ich ekspozycji i publikowania.



V.  Przebieg Konkursu:

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25.11.2022 r.   
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w grudniu 2022 roku przez profesjonalne Jury. 
Dokładna data zostanie podana na stronie internetowej TPD ZMOW na początku grudnia. 
3. Prace prosimy dostarczyć na adres:           

        
         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
         Ul. Marszałkowska 34/50 lok 99    
         Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój Przyjaciel z Ukrainy ”.

 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie Deklaracji do celów realizacji konkursu wg. 
załączonego wzoru.

 VI. Postanowienia końcowe.

1. Jury nie weźmie pod uwagę prac bez metryczki.
2. Jury nie weźmie pod uwagę prac uszkodzonych.
3. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25.11.2022 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w grudniu 2022 roku przez profesjonalne Jury. Dokładna data
zostanie podana na stronie internetowej ZMOW TPD na początku grudnia. 
4. Podczas oceny jury zwróci uwagę na:
a. zgodność z tematem konkursu,             
b. estetykę wykonanych prac, 
c. pomysłowość autora, 
d. oryginalność pracy.

5. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej TPD ZMOW www.tpd-
maz.org.pl
6. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w grudniu 2022r. O dokładnym terminie poinformujemy na
stronie WWW.tpd-maz.org.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny z opiekunem placówki.
7.   Nagrody są  zapewnione  dla  laureatów  za  zajęcie  I,  II  i  III  miejsca  w części  indywidualnej  
i grupowej:
8.  Informacje na temat  Konkursu udzielane  są w biurze TPD ZMOW od poniedziałku  do piątku  
w godzinach  08.00 – 16.00 pod nr telefonu 22 /826 27 15
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Deklaracja Rodziców / Opiekunów dziecka

W związku z udziałem mojego dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez TPD 
ZMOW pt.: „Mój Przyjaciel z Ukrainy” oświadczam, iż moje dziecko: 
 
     1.    Zapoznało się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego warunki.

2.  Posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na organizatora w zakresie
niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechnienia oraz dokonywania jej opraco-
wania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji
założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania prac do
wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji. Autorskie prawa majątkowe
zostaną przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzysty-
wania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych
oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich,
bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji Konkursu: imię, nazwisko i
wiek:

…………………………………………………………………………………………….

           …………………………………………………………..
                                                                                Podpis Rodzica/Opiekuna, data


