
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym pt. „Ryby w Świecie bajek” 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizator 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” 

83-200 Starogard Gdański, ul.Parkowa 5 Rokocin 

 

2. Tematyka 

W pracach plastycznych uczestnicy mogą przedstawić ryby, rybki w odniesieniu do znanej 

bajki lub baśni. Np. Jaką rybkę na swojej drodze spotkał w jeziorku Czerwony Kapturek lub 

ulubiona rybka Kopciuszka . Popuszczone wodze fantazji mile widziane. Nawet jeśli w bajce 

rybka nie występuje zachęcamy do umieszczenia jej tam w duecie z głównym bohaterem  

 

3. Cele konkursu 

Uwrażliwienie uczestników na otaczającą nas przyrodę 

Kształtowanie postaw ekologicznych 

Zachęcenie do zapoznania się z literaturą bajek i baśni 

Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych gatunków ryb 

 

4. Konkurs skierowany jest do placówek pomocy społecznej z powiatu Starogard Gdański. 

 

5. Wymagania dotyczące prac plastycznych 

              Format A3 lub A4 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką rysunku i malarstwa (farby, kredki, ołówek itp.) 

Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, placówkę  

Jedna placówka może wysłać trzy prace 

Prace zbiorowe nie będą oceniane 

Prace nie podpisane nie będą oceniane 

Podpisany załącznik Rodo 

 

 



6. Ocena prac  

Oceny prac dokona powołane jury 

Ocena prac będzie przebiegać pod katem wartości merytorycznych złożonej pracy 

Oryginalności w przedstawieniu tematu 

Estetyki i jakości wykonanych prac 

 

7. Termin nadsyłania prac 

31.08.2022 

 

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu 

08.09.2022 

9. Nagrody  

 

Jury przyzna trzy pierwsze nagrody główne i pięć wyróżnień 

 

10. Uwagi końcowe  

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Facebook Stowarzyszenia Pomocy 

Społecznej Rokocińskie Anioły 

Nadesłane prace nie będą zwracane 

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji nadesłanych prac i publikacji 

tych prac. 

Udział w konkursie oznacza akceptacje jego regulaminu. 

Prace należy nadsyłać na adres : 

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” 

83- 200 Starogard Gdański, ul. Parkowa 5 Rokocin 

Lub dostarczyć osobiście pod podany adres. 

 

 

                                                                                                             Prezes 

                                                                                                 Monika Aleksandrowicz 

Koordynator:  

Tomasz Bednarczyk 



Konkurs przeprowadzony w ramach realizacji zadania z programu „Akumulator Społeczny” 

Przy wsparciu: 

 

 

 

                                      

 

              


