
 

 

REGULAMIN 
 

KONKURSU PLASTYCZNEGO „PACZKA DLA ZWIERZAKA” 
 
1. Organizator konkursu:  
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” 
 
2. Tematyka konkursu:  
Tematem pracy plastycznej ma być tematyka związana z promowaniem zbiórki żywności oraz 
akcesorii dla zwierząt bezdomnych (smycze, obroże, miski…). Można wymyślić swoje hasło, 
promujące zbiórkę dla zwierzaków. 
 
4. Cel konkursu:  

 rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci, młodzieży, a także osób z 
niepełnosprawnością intelektualną,  

 wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik plastycznych,  

 zachęcanie do angażowania się w pomoc bezdomnym zwierzętom, 

 kształtowanie postawy osoby pomocnej i wrażliwej na krzywdę zwierząt, 

 popularyzacja wiedzy o pielęgnacji zwierząt, 

 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej; 

 promowanie osiągnięć osób uzdolnionych twórczo; 

 wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania zwierzaków, 

 promowanie zbiórki żywności oraz akcesorii dla bezdomnych zwierząt, jako istotny 
element treningów.  

 
5. Uczestnicy konkursu:  
Konkurs skierowany jest do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” i ma charakter 
jednoetapowy.  
 
6. Technika i forma prac:  

 format pracy A4 (tak, żeby dało się albo zeskanować albo zrobić dobrej jakości zdjęcie)  

 technika plastyczna: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, aby później 
można było zeskanować pracę. 

  
7. Warunki uczestnictwa:  

 każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa,  

 prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autora zespołowego.  
 
8. Ocena prac: 

Pracę będą oceniane na 2 sposoby: 

 Komisja Konkursowa: Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Szansa”, wybierze trzy prace. 

 Poprzez głosowanie na profilu Stowarzyszenia „Szansa” na FACEBOOK’u – wybrane 
zostaną trzy prace. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 1.03.2021 roku na profilu Stowarzyszenia na rzecz 
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”. 
 
  



 

 
 
 
 
 

 
9.Termin i adres nadsyłania prac konkursowych, wyniki  
 
9.1 Termin nadsyłania prac ustala się do dnia 20.02.2021r.  

 na adres: ostrowiec.szansa@gmail.com 

 osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”  
 
9.2 Do pracy należy dołączyć:  
Imię i nazwisko autora. 
 
9.3 Wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2021 roku, na profilu Stowarzyszenia 
 
10. NAGRODY  
Uczestnicy konkursu, którzy zajmą miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy 
oraz drobne nagrody rzeczowe.  
 
Wyróżniona praca będzie wykorzystana jako plakat promujący zbiórkę żywności 
organizowaną w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
 
Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone w wyznaczony przez Organizatorów dzień. 
 

KONTAKT: 

 Anna Zielińska ostrowiec.szansa@gmail.com tel. 515 438 408 

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 
 

„PACZKA DLA ZWIERZAKA” 
 


