
 
Regulamin konkursu plastycznego 

1. Organizator:  
Mikołowskie Centrum Wolontariatu  
przy ZHP Chorągwi Śląskiej Hufiec Ziemi Mikołowskiej 
43 – 190 Mikołów, Plac Harcerski 1 
 
2. Cele konkursu: 
- Promocja wolontariatu 
- Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży. 
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.  
 
3. Temat: „Pomaganie wzmacnia – zostań wolontariuszem”lub ”Pomaganie jest OK!” 
 
4.Cel konkursu: promocja idei wolontariatu. 
Konkurs organizowany w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!- promocja idei wolontariatu w 
Mikołowie” współfinasowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Mikołowie 
 
5. Wiek: 
Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe 

I klasy 1-3 
II klasy 4-6 

     III      klasy 7 i gimnazjum 
      IV      szkoły ponadgimnazjalne 
 
6. Technika: 
Dopuszcza się wszystkie techniki płaskie: malarstwo, rysunek, grafika, techniki collage 
 
7. Format: A-3 
 
8. Termin składania prac: 24. 11. 2017 r.  
 
9. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. 
 
10. Prace należy nadesłać na adres: 
Mikołowskie Centrum Wolontariatu  
przy ZHP Chorągwi Śląskiej Hufiec Ziemi Mikołowskiej 
43 – 190 Mikołów, Plac Harcerski 1 
lub osobiście w środy 17.00-18.00 
lub do Szkoły Podstawowej nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie 
 
11. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna być czytelne opisana, pismem 
drukowanym wg wzoru – załącznik nr1 
Prac nie rolować i nie oprawiać. 
UWAGI: 
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac 
konkursowych, które nie będą zwracane. 
UROCZYSTE PODSUMOWANIE , WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ OTWARCIE WYSTAWY 
POKONKURSOWEJ ODBĘDZIE SIĘ  PODCZAS „DNIA WOLONTARIUSZA” 5.12.2016   



W MDK W MIKOŁOWIE WSZYSCY LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI   PRZEZ 
ORGANIZATORA MAILEM 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora 



Załącznik nr 1  
Formularz zgłoszeniowy do  konkursu plastycznego 

                                               PROMUJĄCEGO WOLONTARIAT 

Imię i nazwisko uczestnika1:  

 

 

Klasa: 

 

 

Opiekun szkolny: 

 

 

Pełna nazwa szkoły (z kodem pocztowym) : 

 

 

 

 

 

Telefon /Fax szkoły (ewentualnie szkolnego opiekuna) oraz adres e-mail: 

 

 
Wypełniony formularz identyfikacyjny wraz z pracą (zgodną z regulaminem konkursu) należy przesłać pocztą 
bądź dostarczyć osobiście  do dnia 25.11.2016r. (decyduje data stempla pocztowego). 
Praca i formularz powinny być zapakowane razem. 
Przesłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
Przesłanie pracy oznacza wyrażenie zgody na jej oficjalną prezentację na wystawach oraz publikację w 
materiałach (papierowych bądź elektronicznych) informacyjnych promocyjnych lub edukacyjnych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia 
konkursu zgodnie z art.23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
 
 
..........................................................................................  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
Miejscowość, data: ................................................................................. 
 
 
1 Formularz należy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami 

 
 



Regulamin konkursu literackiego – Promocja wolontariatu 
 
1. Organizatorem konkursu literackiego  
Mikołowskie Centrum Wolontariatu  
przy ZHP Chorągwi Śląskiej Hufiec Ziemi Mikołowskiej 
43 – 190 Mikołów, Plac Harcerski 1 
 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4, 5,6,7 szkół podstawowych, uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
3. Celem konkursu jest: promocja idei wolontariatu. 
Konkurs organizowany w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!- promocja idei wolontariatu w 
Mikołowie” współfinasowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Mikołowie 
 
4. Warunki uczestnictwa:  
Uczestnik konkursu może dostarczyć lub przesłać tylko jedną, niepublikowaną nigdzie pracę 
na temat pomagania, pracy wolontariuszy itp. Tekst napisany wierszem w języku polskim 
(czcionka 12, Times New Roman). Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, 
stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 
 
5. Termin i miejsce dostarczenia prac: Prace na konkurs należy przesłać drogą elektroniczną 
do dnia 24.11.2016 roku  należy załączyć również skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na 
adres: wolontariat.mikolow@interia.pl 
 
6. Wyłonienie laureatów konkursu: 
Prace konkursowe oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które 
wyłoni zwycięzców konkursu. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: 

I klasy 1-3 
II klasy 4-6 

     III         kl.7 i gimnazjum 
      IV      szkoły ponadgimnazjalne 
 
UWAGI: 
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac 
konkursowych, które nie będą zwracane. 
UROCZYSTE PODSUMOWANIE , WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ OTWARCIE 
WYSTAWY POKONKURSOWEJ ODBĘDZIE SIĘ  PODCZAS „DNIA 
WOLONTARIUSZA” 5.12.2016  W MDK W MIKOŁOWIE. WSZYSCY LAUREACI 
ZOSTANĄ POWIADOMIENI PRZEZ ORGANIZATORA TELEFONICZNIE. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
Formularz zgłoszeniowy do  konkursu literackiego 

                                               PROMUJĄCEGO WOLONTARIAT 

Imię i nazwisko uczestnika1:  

 

 

Klasa: 

 

 

Opiekun szkolny: 

 

 

Pełna nazwa szkoły (z kodem pocztowym) : 

 

 

 

 

 

Telefon /Fax szkoły (ewentualnie szkolnego opiekuna) oraz adres e-mail: 

 

 
Wypełniony formularz identyfikacyjny wraz z pracą (zgodną z regulaminem konkursu) należy przesłać pocztą 
bądź dostarczyć osobiście  do dnia 25.11.2016r. (decyduje data stempla pocztowego). 
Praca i formularz powinny być zapakowane razem. 
Przesłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
Przesłanie pracy oznacza wyrażenie zgody na jej oficjalną prezentację na wystawach oraz publikację w 
materiałach (papierowych bądź elektronicznych) informacyjnych promocyjnych lub edukacyjnych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia 
konkursu zgodnie z art.23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
 
 
..........................................................................................  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
Miejscowość, data: ................................................................................. 
 
 
1 Formularz należy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami 

 
 


