
Konkurs - regulamin 
 
Stowarzyszenie „Zespolaki” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w 3 Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym przygotowanym w ramach projektu pn.:  

„Kolorowa skarpetka – Światowy Dzień Zespołu Downa” 
 
Tematem prac są osoby z zespołem Downa, ich codzienne życie, rehabilitacje, pasje i zainteresowania. 

Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz 

Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową 

skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Jesteśmy otwarci na Waszą 

inwencję twórczą!  

Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne, szkolne, instytucje i całe rodziny do wzięcia w dłonie 

kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!  

 
Cele konkursu:  

 uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa  

 propagowanie idei poszanowania drugiego człowieka  

 zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o osobach z zespołem Downa  

 zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji  

 rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi  

 rozwijanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych ludzi  

 kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę 
swoich możliwości  

 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji  

 wzmacnianie wiary we własne możliwości  

 rozwijanie umiejętności projektowania własnych przeżyć i doświadczeń w różnych technikach 
plastycznych  

 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi  
 
Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, 

collage, technika własna i inne).  

Każdy uczestnik może samodzielnie wykonać jedną pracę plastyczną w formacie min. A4, zgodną  

z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia  

i umiejętnościami plastycznymi.  

 
Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę:  

 samodzielność wykonania pracy,  

 estetykę,  

 pomysł,  

 wykonanie.  
Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje i niesamowite pomysły Waszych dzieł!  



Kategorie wiekowe: 
 

1. niepełnosprawne dzieci przedszkolne  

2. dzieci przedszkolne  

3. niepełnosprawne dzieci szkolne (szkoła podstawowa)  

4. dzieci szkolne (szkoła podstawowa)   

5. niepełnosprawna młodzież szkolna (szkoła ponadpodstawowa) /dorośli 

6. młodzież szkolna (szkoła ponadpodstawowa) /dorośli 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w danej kategorii.  

W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.  

Każda praca musi być trwale opisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz tytułem.  

Do pracy powinna być załączona metryczka (do pobrania w załączniku) wypisana drukowanymi 

literami. Prace bez dołączonej wypełnionej i podpisanej Metryczki zostaną zdyskwalifikowane.  

Uwaga, liczy się termin dostarczenia prac. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału  

w konkursie. 

 
Na wasze prace czekamy do 8 marca, zaś do 15 marca nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zespolaki.pl  
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 marca podczas VI Zlotu Rodzin Dzieci z Zespołem Downa. 
Miejsce wręczenia nagród: Centrum Zabaw Rodzinnych FAMILY PARK, ul. Fordońska 246, Bydgoszcz. 
Data: 21.03.2020r. godz. 9.30-13.00. Do osób, które nie będą mogły osobiście przyjechać na uroczyste 
wręczenie, nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu.  
Zachęcamy również do polubienia nas na Facebooku: www.facebook.com/zespolaki/ 
 
Dokładny adres do wysyłki:  

Stowarzyszenie Zespolaki 
ul. Toruńska 14/7 
85-023 Bydgoszcz 

z dopiskiem „Kolorowa skarpetka” 
 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy 
z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r. Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie 
internetowej stowarzyszenia, a także portalach społecznościowych (m.in. Facebook), w prasie oraz podczas wystawy prac. 
Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą zwracane.  
 
Poprzez wzięcie udziału w konkursie rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na uczestnictwo swojego dziecka  
w konkursie plastycznym realizowanym przez Stowarzyszenie ZESPOLAKI zgodnie z ustalonym regulaminem oraz wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imienia, nazwiska, nazwy szkoły/przedszkola oraz miejscowości 
zamieszkania dziecka) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Ponadto wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
nadesłanej przez dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Stowarzyszenie ZESPOLAKI 

http://www.zespolaki.pl/

