
Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny, przy 
współpracy Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

2. Konkurs odbywa się w ramach przygotowań do VI Marszu dla Życia i Rodziny w Olsztynie
oraz obchodów Narodowego Dnia Życia i Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

3.  Skierowany jest do rodzin, za pośrednictwem uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olsztyna i powiatu olsztyńskiego oraz kształcących 
się w systemie edukacji domowej. 

4. Harmonogram:
 Rozpoczęcie konkursu w Narodowy Dzień Życia 24. marca 2017 r. 
 Nadsyłanie materiałów do komisji konkursowej do 31. maja 2017 r.
 Rozstrzygnięcie - 11. czerwca 2017 r. podczas VI Marszu dla Życia i Rodziny          

w Olsztynie.

5. Celami konkursu są:
 promowanie wartości rodzinnych,
 zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny,
 kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny,
 propagowanie tradycyjnego modelu rodziny,
 umacnianie więzi międzypokoleniowej,
 zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną,
 twórcza aktywność w rodzinie i rozwijanie kreatywności.

6. Zasady:
Konkurs plastyczny "Czas na Rodzinę" polega na wykonaniu przez rodziny uczestniczące 
w konkursie eksponatu np.: banera, transparentu, szyldu, flagi, formy przestrzennej itp., 
który będzie niesiony przez autorów podczas Marszu dla Życia i Rodziny w Olsztynie       
w niedzielę, 11. czerwca 2017 r. 
Drużyną przygotowującą pracę jest rodzina ucznia. Praca powinna być wykonana na 
trwałych materiałach (sklejka, płyta, pleksi, plandeka, tkanina itp.) oraz trwałą techniką 
(farby wodoodporne, zabezpieczenie lakierem, zafoliowanie itp.) w formacie nie 
mniejszym niż A2.
Treść pracy (obraz i hasło) musi odzwierciedlać temat konkursu i cele szczegółowe:

 treści promujące ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
 tradycyjny model rodziny (matka, ojciec, dzieci, dziadkowie itp.),
 promowanie wartości prorodzinnych,
 wspólne spędzanie czasu w rodzinie,
 znaczenie rodziny.

7. Kryteria oceniania:

KONKURS PLASTYCZNY

 "CZAS NA RODZINĘ" 

pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 



 Zawartość merytoryczna
 Zgodność treści z tematem
 Estetyka wykonania
 Pomysłowość, kreatywność, innowacyjność
 Poprawność językowa
 Trwałość pracy

8. Rodzina uczestnicząca w konkursie przesyła dobrej jakości zdjęcia wykonanej pracy z 
załączonymi danymi (imiona, nazwiska, wiek dzieci, miejsce zamieszkania, adres e-mail, 
telefon kontaktowy) do dyspozycji komisji konkursowej powołanej przez organizatora,     
na adres poczty e-mail: jao6@o2.pl. Oceniane będą prace uczestniczące w Marszu dla 
Życia i Rodziny, podczas którego autorzy będą nieśli swoją pracę. 

9. Komisja konkursowa może wykluczyć z dalszego udziału w konkursie, gdy praca nie 
będzie spełniać wymogów niniejszego regulaminu, o czym powiadomi autorów pracy. 
Od tej decyzji nie ma odwołania. 

10. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców oraz pamiątkowe dyplomy dla 
wszystkich uczestników w dwóch kategoriach: pro-life i prorodzinnej. 

11. Nagrody (tablet, ikona, gry planszowe, książki, puzzle i inne itp.) ufundowali między 
innymi: Starosta Powiatu Olsztyńskiego (dla mieszkańców powiatu), Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski, księgarnia "Ambasador", księgarnia "Tak Czytam", Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie, Księgarnia Diecezjalna.

12. Prace uczestniczące w konkursie przechodzą na własność organizatorów i będą 
eksponowane podczas kolejnych Marszów dla Życia i Rodziny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU :)


