
REGULAMIN KONKURSU  „MIEJSCE W POWIECIE MALBORSKIM ZWIĄZANE Z

DNIEM 11 LISTOPADA I NIEPODLEGŁOŚCIĄ POLSKI ”

W  związku  przypadającym  na  dzień  11  1listopada  Świętem  odzyskania  przez  Polskę

Niepodległości serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym -„Miejsce w Powiecie

Malborskim związane z dniem 11 listopada i Niepodległością Polski” 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. 

Osoba  odpowiedzialna  za  konkurs  z  ramienia  PCPR:  Patryk  Pawłowski  e-mail

p.pawlowski.pcpr@powiat.malbork.pl

2. Konkurs obejmuje opracowanie obrazu/plakatu „Miejsce w Powiecie Malborskim związane z

data 11 listopada i Niepodległością Polski” 

3.  Konkurs  adresowany  jest  do  podopiecznych  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Malborku z Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Malborskiego. 

4. Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy o naszym Powiecie, w szczególności o miejscach

związanych  głównie z datą 11 Listopada i Niepodległością Polski.

II. PRZEDMIOT KONKURSU: 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie w formie obrazu/plakatu wybranego

miejsca w Powiecie Malborskim związanego z dniem 11 listopada i Niepodległością Polski.

2.  Wybrane  przez  podopiecznego/podopieczną   miejsce  powinno  być,  w   ocenie  jej/jego

najważniejszym,  najładniejszym,  najciekawszym  miejscem  powstałym  na  terenie  Powiatu

Malborskiego np. może to być  pomnik, budynek, park, miejsce związane z kulturą, historią,  itp. 

3. Należy zamieścić nazwę wybranego miejsca .

4. Wybrane miejsce można przedstawić w dowolnej technice-  rysunek, malarstwo, grafika itd. 

5. Praca musi mieć formę obrazu/plakatu. 

6.  Do pracy plastycznej  należy  dołączyć  krótki  opis  miejsca  oraz  swoje  skojarzenia,  wrażenia,

spostrzeżenia.



 III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do konkursu mogą przystąpić podopieczni, którzy: 

- zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki

2. Plakat należy wykonać w formacie: A4, A3 lub większym 

3. Technika: - dowolna : rysunek, malarstwo, grafika, itd. 

4. Prace konkursowe z załączonym z tyłu imieniem i nazwiskiem z tyłu pracy należy dostarczyć do

23.10.2020 do godziny 14 do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac

Słowiański 6.

5. Praca musi być wykonana przez jednego podopiecznego(nie przyjmujemy prac zbiorowych). 

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań Regulaminu lub przekazane  po terminie nie będą

podlegały ocenie Komisji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oceny prac będzie dokonywało Jury powołane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Malborku. 

2.  Ocenie  podlegać  będzie  spełnienie  podanych  powyżej  wymagań  konkursowych,  tematyka

zawarta w tytule konkursu, ciekawy pomysł, atrakcyjna kompozycja plastyczna, walory  estetyka

pracy. 

3. Prace będą oceniane w kategoriach: 

- podopieczni szkół podstawowych 

- podopieczni szkół ponadpodstawowych

4. Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Za prace wyróżnione uczestnicy otrzymają dyplomy. 

5.  O  wynikach  konkursu  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  w  dniu  03.11.2020  telefonicznie

Informacja będzie również zamieszczona na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Malborku:  pcpr.powiat.malbork.pl 

7.  Wręczenie  nagród i  wystawa prac:  odbędzie  się  dnia  06.11.2020r.  w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Malborku

 W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres : p.pawlowski.pcpr@powiat.malbork.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

              Organizator


