
Regulamin konkursu plastyczno-literackiego 
pod tytułem „Młodość-Miłość -Małżeństwo-Rodzina”  

w ramach obchodów XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny  
 
1. Organizator konkursu 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do udziału w konkursie pod tytułem 
„Młodość-Miłość--Małżeństwo-Rodzina” będącym hasłem przewodnim tegorocznych Dni Rodziny. 
Zapraszamy do złożenia pracy dotyczącej powyższej tematyki.  
 

2. Cele konkursu 
a) rozbudzenie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności, 
b) umożliwienie zaprezentowania talentu plastycznego oraz literackiego, 
c) kształtowanie poczucia estetyki,  
d) doskonalenie posługiwania się słowem pisanym, 
e) doskonalenie sprawności manualnej. 

 

3. Uczestnicy 
wychowankowie rodzin zastępczych: 

a) forma  plastyczna jest skierowana do odbiorców poniżej 10 roku życia, 
b) forma literacka jest skierowana do odbiorców powyżej 10 roku życia. 

 

4. Forma pracy 
Forma i technika plastyczna dowolna (farby plakatowe, akwarele, pastele, plastelina, ciastolina, 
modelina, makieta, wycinanka, wyklejanka, kolaż, witraż, haft, forma przestrzenna, itp.). Dopuszczone 
jest również przesłanie pracy wykonanej w technice grafiki komputerowej i przekazanej na nośniku typu 
płyta CD. 
Forma pracy literackiej dowolna (wiersz, opowiadanie, poemat, baśń, komiks, itp.). 
 

5. Warunki uczestnictwa 
a) każdy wychowanek rodziny zastępczej składa jedną pracę, 
b) prace niezgodne z tematem konkursu nie będą oceniane, 
c) prace oceni powołane w tym celu jury, 
d) prace przechodzą na własność organizatora konkursu, 
e) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania 

prac konkursowych, 
f) dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i dyplomy, 
g) praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł 

pracy, imię i nazwisko opiekuna. 
 
6. Nagrody 
Organizator przewiduje utworzenie czterech kategorii wiekowych oraz nagrodzenie trzech laureatów 
każdej z kategorii (I, II i III miejsce) oraz nagrodzenie dyplomami i wszystkich uczestników. Kategorie 
wiekowe: 

a) konkurs plastyczny – kategoria wiekowa „przedszkole”, kategoria wiekowa „klasy I-III”, 
b) konkurs literacki – kategoria wiekowa „klasy IV-VIII”, kategoria wiekowa „szkoła 

ponadpodstawowa”. 
Łącznie przewidzianych jest 12 nagród głównych.  

 
7. Termin i miejsce składania prac 
Do 02 czerwca 2021 roku do godziny 12.00 w siedzibie PCPR w Braniewie, pokój 110, kontakt – 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do dnia 11 czerwca 2021 



 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu 
 
 
 

sporządził: Aneta Chruściel 
 
 

zatwierdził: Małgorzata Dunajska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 
 
13.05.2021 


