
 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„Barwy przyjaźni’’ 

organizowany z okazji Dnia Godności 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 

 

Regulamin Konkursu  

 

Organizator konkursu: 

1. Organizator konkursu: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy w Rzeszowie PSONI Koło Rzeszów 

2. Adres organizatora: OREW, ul. Staszica 10b, 35-051 Rzeszów,                       

adres e-mail: orew.rzeszow@psoni.org.pl, telefon 178537031 

3. Osoba upoważniona do udzielenia informacji na temat konkursu: 

Celina Pacześniak, Barbara Drożańska  

 

Cele konkursu: 

1. Promowanie twórczości plastycznej  dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie im szansy 

prezentacji swoich  prac większej rzeszy publiczności. 

2. Pobudzenie wyobraźni i twórczej aktywności. 

3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzania wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych.  

 

Założenia ogólne konkursu: 

1. Temat pracy konkursowej: „Barwy przyjaźni”. 

2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej płaskiej na wyżej 

wymieniony temat. 

3. Uczestnicy konkursu: konkurs skierowany jest do uczniów z Ośrodków 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych na terenie województwa 

podkarpackiego.  

4. Format pracy: dowolny.  

 



5. Technika pracy: prace mogą być wykonywane w dowolnej technice 

plastycznej np. akwarela, tempera, pastele, wydzieranki, collage oraz 

dowolne techniki graficzne. 

6. Prace należy wysłać pod adres: OREW, ul. Staszica 10b, 35-051 Rzeszów, 

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 

7. Termin nadsyłania prac: 27.04.2022 r. 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorowi. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 

autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu 

(umieszczenie zdjęć na stronie internetowej OREW Rzeszów) oraz 

do zorganizowania wystawy prac podczas obchodów Dnia Godności Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną na terenie OREW Rzeszów.  

10.  Prace winny być opisane na odwrocie drukiem wg wzoru: 

 Imię i nazwisko autora pracy: 

 Wiek: 

 Adres placówki z numerem telefonu i adresem e-mail: 

 Imię i nazwisko nauczyciela:   

11.  Do prac należy dołączyć zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział 

dziecka w Konkursie plastycznym ( załącznik nr.1). 

 

 

Ocena prac konkursowych  

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa 

w składzie  5 osób – powołana  przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: 

- pomysłowości 

- oryginalności ujęcia tematu  

- estetyki wykonania  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac.  

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na 

stronie internetowej Orew Rzeszów. 

5. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie 

i mailowo o wynikach konkursu.  

6. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.  



    Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna*  

………………………………………………………………………………………………………………. 

placówka………………………………………………………………………………………………… 

w Konkursie Plastycznym „ Barwy przyjaźni” organizowanym przez OREW                         

w Rzeszowie oraz na nieodpłatną publikację pracy mojego dziecka.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie                                      

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

do celów związanych bezpośrednio z Konkursem Plastycznym „Barwy przyjaźni” i jego 

promocją. 

                           

………………………………………………………………………… 

czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 


