
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „Jak dziecko raczkuje”  
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU  
1. Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń 
Wieku Rozwojowego „O KAŻDE DZIECKO”, ul. Wiśniowieckiego 28, Nowy Sącz  
oraz 
2. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14 – Dziecięca Galeria im. St. Szafrana  
zwani dalej Organizatorem.  
II. CEL KONKURSU  
1. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości rodziców, opiekunów i ich najbliższego 
środowiska na temat prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego wpływu na przyszłość. 
III. UCZESTNICY KONKURSU  
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 0 - 7 lat. 
2. Przewidziane są następujące przedziały wiekowe oceny nadesłanych prac:  
a) 0-1 rok 
b) 1-3 lat 
c) 3-5 lat 
d) 6-7 lat 
3. Zgłaszając pracę do konkursu, opiekun uczestnika wyraża zgodę na zaprezentowanie 
pracy dziecka w Dziecięcej Galerii im. Stanisława Szafrana w Nowym Sączu, ul. Rynek 14.  
4. Technika i format – zupełnie dowolny! Prosimy jedynie o NIE nadsyłanie prac  
z wykorzystaniem produktów spożywczych 
IV. ZGŁASZANIE PRAC  
1. Dostarczenie (nie więcej niż 5) prac do 28.08.2013r. poprzez przesłanie na adres Pałac 
Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Jak dziecko raczkuje”, lub 
złożenie osobiste w godz. 1100 – 1800 w Dziecięcej Galerii w Pałacu Młodzieży.   
2. Każde z nadesłanych zgłoszeń powinno zawierać następujące informacje:  
Każda praca ma być opisana (na odwrocie lub w inny sposób – SPÓJNY z pracą)  
w następujący sposób: 
Imię nazwisko autora,  
wiek autora (miesiące/lata skończone w chwili tworzenia pracy), 
TELEFON KONTAKTOWY,  
ewentualnie temat pracy,  
umieszczenie poniżej klauzuli: 
„Prosimy o dodanie w opisie klauzuli od rodzica lub pełnoprawnego opiekuna :  
Udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka na cele 
związane z niniejszym konkursem w brzmieniu określonym przez Organizatora – zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926, z późniejszymi zmianami)”. 
V. OCENA PRAC.  
1. Wszystkie prace plastyczne podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.  
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę 
spójność z celem konkursu a w drugiej kolejności wartość artystyczną.  
3. Każdy uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od ilości nadesłanych 
prac.  
4. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone 
5. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych.  
6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora od 02.09.2013r.  
a ponadto zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.  
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby nagrody dla uczestników były dla nich 
wartościowe i zachęcające. 
VI. FINAŁ KONKURSU  
1. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi dnia 07 września 2013r. w 
Dziecięcej Galerii im. St. Szafrana w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu –  
Serdecznie Zapraszamy! 


