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REGULAMIN 

udziału w konkursie plastycznym pn. „Wolontariat jest dla każdego”  

na plakat promujący wolontariat 
Cele konkursu: 

• przybliżenie młodzieży idei pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na 

innych, a tym samym idei wolontariatu, 

• zachęcenie młodzieży do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje 

wolontarystyczne; 

• ukazanie, że każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach 

wolontariatu, a środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok, 

• promocja projektu. 

 

Organizator:  

Fundacja Fundusz Lokalny ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 

Grzybów ½, 09-533 Słubice 

Biuro: Płock, ul. 1 Maja 7b, pokój 21 

www.mlodzirazem.pl, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl  

 

Terminy: 

 4 maja 2015r. – ogłoszenie konkursu,  

 do 20 maja 2015r. – wykonanie i przesłanie prac konkursowych,  

 do 27 maja 2015r. – obrady Jury, 

 28 maja 2015r – ogłoszenie wyników,  

 8 czerwca 2015 r rozdanie nagród, prezentacja nagrodzonych prac i otwarcie 

wystawy. 

 

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież z terenu miasta 

Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego. 

Uczestnicy (trzy kategorie wiekowe):  

• I grupa wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół 

podstawowych - 3 nagrody, 3 wyróżnienia 

• II grupa wiekowa: uczniowie szkół gimnazjalnych - 3 nagrody, 3 wyróżnienia 

• III grupa wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 3 nagrody, 3 

wyróżnienia. 

Liczba: 9 laureatów i 9 wyróżnionych – w trzech grupach wiekowych. 

Proponowane nagrody: sprzęt turystyczno-sportowy.  
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Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej – format A4 lub 

A3 wykonany w dowolnej formie technicznej - rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie lub fotografia itp. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Każdy z uczniów może zgłosić jeden plakat. 

2. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące 

kryteria: 

 wykonane indywidualnie i samodzielnie, 

 wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzierania, fotografia itp.), 

 sporządzone w formacie A4 lub A3. 

 

 

Informacje dodatkowe 

1. Regulamin konkursu udostępniony będzie w siedzibie  FLZP „Młodzi Razem”   

i na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl. 

2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który 

jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie  uczestnik wyraża zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

Najlepsza praca wyłoniona w konkursie zostanie opatrzona nazwiskiem autora pracy, 

nazwą projektu, logiem finansującego i organizatora a następnie wydrukowana jako 

plakat promujący ideę wolontariatu w Regionie Płockim. 

 

Konkurs plastyczny na plakat promujący wolontariat ma zachęcić innych młodych ludzi 

do pilniejszego i uważniejszego przyglądania się otaczającej rzeczywistości i 

dostrzeżenia istotnej roli wolontariatu w życiu każdego z nas.  
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