
 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„Rehabilitacja w oczach dziecka” 

 

ORGANIZATOR 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, 

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. 

 

INFORMACJA ORGANIZATORA 

Konkurs plastyczny organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego 

„Popularyzacja systemu wczesnej interwencji kluczem do zdrowia rodzin” w formie wsparcia 

przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 

CELE KONKURSU: 

- popularyzacja systemu wczesnej interwencji, 

- rozwijanie wrażliwości dzieci na ludzkie potrzeby i wychowanie do czynnego 

zaangażowania w różne formy pomocy potrzebującym, 

- rozbudzanie wyobraźni dzieci i ich wrażliwości estetycznej, 

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci oraz czerpanie radości z efektów 

własnych działań, 

- integrowanie dzieci i rodziców – stwarzanie okazji do wspólnych zabaw. 

 

TEMAT: 

„Rehabilitacja w oczach dziecka” 

Drogie Dzieci! Poprzez wypowiedź plastyczną wyraźcie siebie, uchylcie drzwi  

do nieświadomości i ukażcie wszystko to, czego nie da się ująć słowami – pozytywne emocje, 



zachowania, postawy wobec innych i siebie towarzyszące przy zabawach, nauce, 

wycieczkach itp. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych  

I etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna) w wieku od 5 do 9 lat, uczęszczających  

do jednostek masowych oraz integracyjnych, z terenu województwa podkarpackiego. 

2. Prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych: 

- 5-latki, 

- 6-latki, 

- 7-latki, 

- 8-latki, 

- 9-latki. 

3. Każda placówka może przesłać na konkurs maksymalnie po 2 prace plastyczne w ramach 

każdej grupy wiekowej. 

4. Technika plastyczna – dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, collage i inne techniki 

płaskie z pominięciem prac plastelinowych, przestrzennych, wypukłych z materiałów 

sypkich). 

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. 

6. Format prac: A4 i A3. 

7. Na odwrocie każda praca powinna być czytelnie opisana: 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek autora, grupa/klasa, 

- adres, telefon, e-mail placówki, 

- imię i nazwisko nauczyciela. 

8. Do przesyłki należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru. 

9. Termin nadsyłania prac: do 12 października 2016 r. na adres: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu 

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78 

37-700 Przemyśl 

(z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”) 

10. Przesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich. 



12. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia autorom 

najciekawszych prac. 

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia 

www.psouu-przemysl.pl do 21 października 2016 r. Laureaci zostaną poinformowani drogą  

e-mailową. 

14. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w sali Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

im. Ignacego Krasickiego przy ul. Grodzkiej 8 w planowanym terminie 18 listopada 2016 r. 

(termin może ulec zmianie). 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 


