Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłaszają
XII Wojewódzki
KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

„ POTENCJAŁ MIŁOŚCI W RODZINIE GOŚCI ”
w ramach
XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
przebiegających pod hasłem
„Rodzina drogowskazem życia”
Współorganizatorami konkursu są:
Szkoła Podstawowa Nr 30, Spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy
oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie

REGULAMIN
Drogowskazem przyszłości i życia oraz bycia każdego człowieka, narodu jest
trwałe małżeństwo i szczęśliwa, kochająca się rodzina, mająca mocny kręgosłup
budowany i umacniany na przestrzeni wielu, wielu lat przez pokolenia, wzajemnie
wspierająca się w każdej sytuacji oraz uczestnicząca w życiu społecznym,
narodowym i światowym.
To w szczęśliwej rodzinie przychodzimy na świat, wzrastamy mimo swoich
słabości, rozwijamy swoje pasje, realizujemy swoje marzenia osobiste i zawodowe
oraz zainteresowania, dzielimy się swoim szczęściem z najbliższymi mając poczucie
niekończącego się wsparcia, stabilności i bezpieczeństwa. W zdrowej rodzinie
króluje wzajemny szacunek, odpowiedzialność za drugiego człowieka i wspólne
dobro oraz bezpieczna przyszłość.
Szczęśliwi i kochający się rodzice mając w sobie olbrzymi potencjał miłości
tworzą szczęśliwą rodzinkę będąc niezastąpionym autorytetem dla swoich dzieci,
a ich wzajemna i bezinteresowna miłość małżeńska oświetla im przyszłą drogę życia
– stąd też hasło tegorocznego XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki
Komputerowej „Potencjał miłości w rodzinie gości ” nawiązujące do hasła XVII
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina drogowskazem życia”.
Celem tegorocznego konkursu jest przedstawienie w formie prac plastycznych
i grafiki komputerowej życia rodziny będącej skarbnicą miłości oraz skłonienie do
refleksji nad potencjałem miłości drzemiącym w rodzinie.

Do udziału w konkursie zapraszamy

dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III,
IV-VI, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, studentów i dorosłych.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem),
format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4

Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko autora oraz jego

adres, ewentualnie telefon, wiek-klasa, adres pocztowy ewentualnie
e-mailowy placówki i telefon kontaktowy, nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac z każdej placówki
do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00
na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,
ul. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,
Tel. ( 89 ) 541 – 96 – 89
e-mail: tinka2000@wp.pl
Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane
autorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów
autorskich na łamach Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa WarmińskoMazurskiego oraz zamieszczenia na stronie internetowej i wystawie.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom
nastąpi 23.10.2015 r. podczas podsumowania tegorocznych XVII WarmińskoMazurskich Dni Rodziny. Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie
przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.
Wydarzenie to zostanie uświetnione prezentacją prac laureatów konkursu.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich na wystawę pokonkursową
w Szkole Podstawowej Nr 30, im. Marii Zientary-Malewskiej, ul. Pieczewska 10
w Olsztynie w październiku 2015 r. Prace laureatów również zostaną opublikowane
na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Bliższe informacje:
Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75 lub ( 89 ) 541-96-89.

Załącznik / metryczka pracy /
Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/
…………………………………………………………………..….
Klasa/wiek
Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,
telefon placówki/pieczątka/
……………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/
…………………………………………………………………………..…
Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz
prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub
opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację,
pozyskują i archiwizują poszczególni nauczyciele opiekujący się uczestnikami – zgodnie
z przyjętymi w danej placówce procedurami związanymi z ochroną danych osobowych).

