
                             
 

1 

REGULAMIN II edycji   

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO   

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

pt. „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską” 

organizowanego z okazji „Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu” – 2 kwietnia ,  

którego obchody w Częstochowie od 7 lat organizowane są pod nazwą  

„Zapal się na niebiesko dla Autyzmu” – Częstochowa 2018 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w II edycji Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, pt. „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską”. 

2. Organizatorami Konkursu są: Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im Janusza Korczaka w Częstochowie, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „DAJ MI CZAS”. 

3. Patronat medialny przyjęło  Radio FIAT i częstochowskie 24.pl 

4. Sponsorzy: Radio FIAT, Czestochowskie24.pl, Stowarzyszenie „DAJ MI CZAS”. 

5. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.zss23korczak.edu.pl ; 

www.czestochowskie24.pl oraz zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną.  

6. Konkurs rozpoczyna się 13.02.2018 r.  

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu. 

2. Szeroko rozumiana integracja społeczna i umiejętność komunikacji pozawerbalnej. 

3. Rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego dzieci i młodzieży. 

4. Doskonalenie wyrażania swoich przemyśleń i odczuć różnymi środkami plastycznego wyrazu. 

5. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – wyłonienie prac, które najcelniej ukażą 

ideę przedsięwzięcia. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa śląskiego w wieku 7 – 19 lat. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół  podstawowych i ponadpodstawowych. 

3. Prace mogą być wykonane na zajęciach w placówkach oświatowych, wychowawczych, a także indywidualnie.  

4. Prace mogą składać: nauczyciele, rodzice bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.  

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace wykonane samodzielnie, nigdzie 

wcześniej nie wystawiane ani nie publikowane. 

6. Prace powinny być wykonane w wybranej technice: rysunek, malarstwo, grafika, collage. 

http://www.zss23korczak.edu.pl/
http://www.czestochowskie24.pl/
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7. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4., A3., B.2 

8. Na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu zawierającą dane uczestnika oraz 

wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1) 

9.  Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej! 

10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatorów.  

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać do 19.03. 2018 r., bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w opakowaniach 

wykluczających ich uszkodzenie na adres: 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im Janusza Korczaka w Częstochowie 

Stowarzyszenie „DAJ MI CZAS” 

ul. Legionów 54 

42-200 Częstochowa 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

pt. „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską” 

2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem tel. 503 134 779 

3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora. 

4. Jury dokonując oceny bierze pod uwagę: 

 1) zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, 

 2) estetykę wykonania,  

 3) oryginalność i pomysłowość twórczą. 

5. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

 I grupa – uczniowie klas I – VIII 

 II grupa – uczniowie klas ponadpodstawowych 

6. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zss23korczak.edu.pl  

i www.czestochowskie24.pl 

2. Osoby nagrodzone lub wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie  

do 28.03.2018 r. 

3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta Częstochowy 

w czasie trwania konferencji naukowej „Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę”  

http://www.zss23korczak.edu.pl/
http://www.czestochowskie24.pl/
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4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 04.04.2018 r. w Częstochowie, na Placu Biegańskiego godz. 

19.30,  podczas trwania akcji – „Zapal się na niebiesko dla autyzmu – Częstochowa 2018” przed występem 

gwiazdy wieczoru Mesajah.  

§ 6 

Nagrody 

1. W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej 

oraz dyplomy z podziękowaniami dla ich nauczycieli. 

2. Zwycięzca zaprezentuje się również na antenie Radia FIAT, nagrodzone prace będą wydrukowane w wydaniu 

papierowym i internetowym w czestochowskie24.pl  

 

     § 7 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

konkursu. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do konkursu powstałe bez ich winy. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty 

przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatorów.  

4. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz 

unieważnienia konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników konkursu i wyboru laureatów.  

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, 

a w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

6. Ewentualne spory między Organizatorami a uczestnikiem konkursu będą rozstrzygane polubownie. 

7. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia i współorganizatorów. 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

Do pobrania 

Regulamin 

Karta zgłoszenia 

 

 


