
                
 

 

 

Regulamin konkursu profilaktycznego 

NIE dla przemocy w rodzinie! 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest jednym z  działań w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne w 2022 roku” dofinansowanego ze środków  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w podobszarze Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadanie  

nr 1 – Przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne. 

3. Organizator konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Zwiększenie świadomości uczniów  na temat negatywnych  konsekwencji wynikających  

z występowania zjawiska przemocy. 

2. Poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat problemu przemocy w rodzinie. 

3. Zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukazanie 

pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów. 

4. Rozwijanie kreatywności i uzdolnień wśród uczniów. 

 

III. Warunki udziału w konkursie: 

1. Przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu A4 lub A3, wykonanej dowolną techniką 

plastyczną. 

2. Złożenie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej inspirowanej własnymi obserwacjami  

i poglądami na temat przemocy. 

3. Wyrażenie przez rodziców ucznia zgody na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Sadowne do promowania działań związanych z realizacją zadania publicznego. 

4. Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatora. 

 

IV. Kryteria oceny: 

1. Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

2. Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu. 

3. Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne. 

 

V. Nagrody: 

1. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w kategorii klas I-III oraz IV-VIII. 

2. Drobne upominki dla uczestników konkursu. 

 

VI. Ustalenia organizacyjne: 

1. Termin składania prac: 31 października 2022 r., godz. 14:00. 

2. Miejsce składania prac: Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, pok. 18.  

 Prosimy o zebranie prac w poszczególnych szkołach i dostarczenie do organizatora. 

3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród poinformujemy dyrektorów szkół. 

 



                
 

 

…….…..……………………………....... 
                                                      (miejscowość i data)       

……………………….……..…………………… 

……………………….……..…………………… 

…………………………...……………………… 

(imię i nazwisko oraz adres i nr tel. rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Oświadczamy, że: 

- wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w konkursie profilaktycznym „NIE dla przemocy  

w rodzinie!” zorganizowanym w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne w 2022 roku” dofinansowanego ze środków  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w podobszarze Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadanie  

nr 1 – Przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę; 

- wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku naszego 

dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne do promowania działań 

związanych z realizacją ww. zadania publicznego. 

 

 

 

…………………………………………. 
                   (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………. 

Szkoła: ……………………………………..………………………………..………………………. 

Klasa: ……………………… 

 


