
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Narysuj rodzinę” 
 

 

1. Organizatorzy:  

● Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział 

Nauk Społecznych Katedra Psychologii  

● Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w ramach 

konkursu współdziałać będzie działająca w jego strukturze Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

oraz Filie w Lelowie, Lublińcu i Myszkowie 

2. Patronat Honorowy:  

● Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

Jej Magnificencja prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

● Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Daniel Kukla profesor Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

3. Adresaci konkursu:  

● dzieci 5,6-letnie, uczniowie klas I-III szkół podstawowych Częstochowy, powiatu 

częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego 

4. Cele konkursu:  

● kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych 

● rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi 

● zachęcanie do oryginalności i aktywności twórczej 

● kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych 

 

5.Warunki regulaminowe: 

● zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie jednej pracy plastycznej 

●  szkoła lub placówka może wytypować maksymalnie trzech uczestników konkursu, 

a w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego po trzech uczestników z każdej placówki 

wchodzącej w skład zespołu 



 

 

● praca plastyczna powinna być efektem samodzielnej pracy dziecka, nie może być 

wcześniej nagrodzona i publikowana 

● prace muszą być narysowane kredkami świecowymi typu „Bambino”, na kartce z bloku 

rysunkowego o formacie A4. Instrukcja do rysunku: Narysuj rodzinę  

● praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, 

wiekiem dziecka, imieniem i nazwiskiem nauczyciela oraz nazwą placówki 

● do pracy konkursowej należy dołączyć: 

kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i publikację wizerunku 

uczestnika konkursu, stanowiące załącznik do regulaminu (informacje o zasadach 

przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu przedstawione są w klauzuli 

informacyjnej dołączonej do regulaminu) 

 

6. Terminy: 

● termin dostarczania prac upływa 10 lutego 2023 r. 

● o miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub drogą mailową na adres wskazany w karcie zgłoszenia 

 

7. Postanowienia końcowe:  

● praca musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w warunkach regulaminowych 

● prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu, to jest Uniwersytetu 

Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, któremu przenosi się 

autorskie prawa majątkowe  

● Właściciel prac konkursowych zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego publikowania i 

wykorzystywania w celach naukowych 

● prace będą oceniane pod względem oryginalności, innowacyjności i estetyki wykonania 

oraz zgodności z tematem i celami konkursu 

● prace niespełniające założeń niniejszego regulaminu bądź nadesłane po terminie nie będą 

oceniane przez Komisję Konkursową 

● decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie 

● laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 

● prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do koordynatorów powiatowych:  

 



 

 

koordynator powiatowy dla placówek z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego 

i powiatu kłobuckiego  

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

adres: al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa 

tel. 34 360 60 04 w. 256, czbp@womczest.edu.pl 

lub 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie 

adres: ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów 

tel. 34 355 00 99, lebp@womczest.edu.pl 

koordynator powiatowy dla placówek z Lublińca i powiatu lublinieckiego 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu 

adres: ul. Paderewskiego 18, 42-700 Lubliniec 

tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl 

koordynator powiatowy dla placówek z Myszkowa i powiatu myszkowskiego 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie 

adres: ul. Pułaskiego 7/210, 42-300 Myszków 

tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl 

 

8. Relacja z przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej organizatorów: 

● www.biblioteka.womczest.edu.pl 

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (ujd.edu.pl) 

 Katedra Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie  

9. Kontakt: 

● Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl tel. 34 360 60 04 w. 256 

● Elżbieta Napora, e.napora@ujd.edu.pl  
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