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placówki oświatowe

/wszystkie wg rozdzielnika/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Powiecie Parczewskim na lata ż0ż1,-2025 ogłasza konkurs artystyczny o charakterze

profilaktycznym pt. ,,PRZEMOC OCZAM! DZIECKA - NtE BlJ, NlE KRZYCZY, NlE KRZYWDŹ

MN|E!' dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Parczewskiego

w trzech kategoriach wiekowych: LL-LŁ lat, 13-14 lat i 15-17 lat. Celem konkursu

jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej wśród dzieci. Propagowanie

i zachęcanie dzieci do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Przedstawienie

oczami dzieci problemu przemocy w rodzinie. Rozwijanie zainteresowań formami

plastycznymi i literackimijako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne tj. komiks, rysunek, plakat lub krótkie prace

literackie tj. opowiadanie/bądź bajka wyrażające przeciwstawianie się przemocy w rodzinie

oraz będą formą przekazu pozytywnych wzorców zachowania w sytuacjach kontaktu

z przemocą w rodzinie. Uczestnik składa max. 1 pracę, w formacie nie większym niż dwie

strony kartonu 43 (komiks), jedna strona A3 (plakat), A3-A4 (rysunek) lub dwie strony

44 pisane czcionką Times New Roman wielkość 12, odstęp ]-,5 interlinia, prace literackie

powinny zawierać tytuł opowiadania/bajki. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną

techniką np.: rysunek kredką, flamastrami, farbami, szkic ołówkowy, tuszem, węglem,

wycinanka papierem kolorowym, plasteliną itp,

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie pracy w zamkniętej kopercie wraz

z kartą zgłoszenia (załącznik Nr ]. do Regulaminu) do dnia 15 listopada 2O2L r. w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul, Szpitalna 2A, żL-ż)O Parczew,

na kopercie należy umieścić napis KONKURS ARTYSTYCZNY ,, PRZEMOC OCZAMl DZlECKA

- NlE BlJ, NlE KRZYCZ, NlE KRZYWDŹ MNlE l". Osoby niepełnoletnie obowiązane są zalączyć

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, której formularz stanowi



załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Prace mogą być złożone drogą pocztową

lub dostarczone osobiŚcie. Dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu przewidziane

są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W związku z PowYŻszYm Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zwraca

się z ProŚbą o zaloznanie się z regulaminem konkursu oraz rozpowszechnienie niniejszej

informacji na terenie swojej placówki i zachęcenie uczniów szkoły do wzięcia udziału

w konkursie.
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Za|ączniki:

1, Regulamin konkursu artystycznego o charakterze profilaktycznym pt. ,,przemoc ochami Dziecka - Nie Bij,
Nie Krzyczy, Nie Krzywdź Mnie!"

Otrzymują:
1) Szkoła Podstawowa Nr ]- im, Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. II Listopada 90,

e- ma i l : s p 1 pa rc_zew @ w p,pL s * k reta r! at ff _s_p :[ pa rcz ew. il l

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, ul. polna 34,21-2Oo parczew,
e-mail: sp2parczew@poczta,onet.pI

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie, ul. Spółdzielcza7,
21,-200 Pa rczew, e-ma i l : sekreta riat@ s p3 pa rczew, p I

4) ZesPół Placówek Szkolnych im Jana Pawła ll w Przewłoce, Przewłoka 98,2I-żO0 parczew,

e-mail: zps w przewloce@ interia.pl
5) Szkoła Podstawowa im. JÓzefa lgnacego w Milanowie, ul. Szkolna L2, 2I-21o Milanów,

e-mail: sekretariatS@ poczta.onet,pI

6) Szkoła Podstawowa w Kostrach, Kostry 1,,21,-2Io Milanów, e-mail:spkostrv@wp,p|
7) Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie, Rudno 12g B, 21,-210 Milanów,

e-mail: sprudno@wp.pI
8) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska polskiego 27,

21,-230 Sosnowica, e-ma i l : zspse kreta riat(Oo2. p I

9) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21,-211, Dębowa
Kłoda, e-mail : gm-debowa@wp,pI
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10) Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 72, 21,-21,1 Dębowa Kłoda, e-mail:
sawczuk a n na @ interia. p|, spkq{jenięc&)i ntęria. pi

11) ZesPÓł Placówek OŚwiatowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu,
ul. Kościel na t, 21--220 Siemień, e-ma il : zposiemien ],@wp. pl

12) Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 14o, ż1,-2zo Siemień,
e-mail: sperodekszlachecki@wp.pI

13) Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Juliopolu, Juliopol 80, 21,-220 Siemień,
e-mail: sp.iulio |@op,pl

14) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze, jezioro I43,2I-22O Siemień, e-mail: sp.i*ti*rł@vrp.pl,
l}§ p 
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15) Szkoła Podstawowa im. SGo Po|esie ul. Jadwigi Tokarskiej 2,21_-2}5Jabłoń, e-mail: zsiablon@o2.pl
16) ZesPÓł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 4,

21,-205 Ja bło ń ge&rc!ryi*t§ zŁckriąŁjpł,r;j,
17) Szkoła Podstawowa im. Amelii Hrabiny Łubieńskiej w Kolanie, Kolano 44, 21,-205 Jabłoń,

e-mail: spkolano[ówp.pI
18) Szkoła Podstawowa w Dawidach, Dawidy 56,21,-205jabłoń, e-mail: spdawidv].@wp.pl
19) Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gęś 165, 21,-205 Jabłoń, e-mail: szk§lawff:si(eop.p|
20) ZesPÓł Placówek OŚwiatowych w Podedwórzu, Podedwórze 96, 21,-222 podedwórze,

ema il: p*d*dw*rz:łz#ł *p,pl
21) ZesPÓł Szkół im, Stanisława Staszica w Parczewie, ul" Wojska Polskiego ,J,,21,-2Oo parczew,

sekr*ta ri*t@:sp* rcx*_rv, pl

22) l Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul, Mickiewicza5,zt-zooparczew,
łiceurn @ lrarcuew,pl, Iopa nczew@f; maii,com

Odpowiedzia merytorycznie: Aneta Szczygielska
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