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Konkurs Plastyczny  
„Zobacz mój świat autystyczny” 

 
 
 

R E G U L A M I N  
 

 

§1 
Organizator: 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA z siedzibą w Nowym Sączu (33-

300) przy Al. Wolności 19. 
 

§2 
Cele konkursu: 
1. Propagowanie arteterapii jako skutecznej formy terapii i edukacji uczniów/uczestników w Ŝyciu społecznym  

i kulturalnym. 

2. Wyłonienie szczególnie utalentowanych twórców spośród uczniów/uczestników. 

3. Zaprezentowanie niebanalnej sztuki szerszej publiczności podczas wystawy pokonkursowej. 

 
§3 

Zasady konkursu: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 

i innych placówek terapeutycznych – osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w formacie A3, A4 z wykorzystaniem technik plastycznych (rysunek, 
farba, collage, ołówek). 

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. 

4. W konkursie biorą udział autorzy prac wykonanych w pełni samodzielnie, wcześniej nie publikowanych. 

5. Prawa autorskie zgłoszonych prac przechodzą na Fundację. 

6. KaŜdy autor moŜe zgłosić na konkurs nie więcej niŜ dwie prace. 

7. Do kaŜdej z prac naleŜy dołączyć formularz zgłoszeniowy – Zał. nr 1 oraz dwa egzemplarze 
umowy przeniesienia praw autorskich – Zał. nr 2, podpisane przez autora. Jeśli autor nie 
posiada pełnej zdolności do czynności prawnych umowę podpisuje opiekun prawny lub 
przedstawiciel ustawowy. 

8. Prace wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy złoŜyć w biurze Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym 
Sączu lub przesłać do dnia 31 marca  2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja 
MADA, 33-300 Nowy Sącz Al. Wolności 19,  z dopiskiem Konkurs Plastyczny pt. „Zobacz mój świat 
autystyczny”. 

9. Prace nadesłane na konkurs bez kompletu wymaganych załączników (wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  
oraz podpisanych umów) nie będą poddawane ocenie jury. 

 

 
§4 

Ocena prac i nagrody: 
1. Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury, złoŜone ze znawców sztuki. 

2. Autorzy 3 najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczystość jubileuszową 20-lecia Fundacji MADA. 

3. Fundacja zorganizuje wystawę pokonkursową, na której zaprezentowane zostaną prace finalistów konkursu. 

4. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz upominki. 
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§5 

Ogłoszenie wyników konkursu: 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji MADA: www.mada.org.pl w terminie  

do dnia 14.04.2016 r. i dodatkowo podczas uroczystej gali 20-lecia Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem 
MADA oraz 10-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Sali Ratuszowej w Nowym 
Sączu, o godz. 13.00, podczas której Laureatom Konkursu wręczone zostaną dyplomy i upominki. 

2. Laureaci I, II i III miejsca powiadomieni zostaną o wynikach konkursu za pośrednictwem placówki 
edukacyjnej/WTZ/ innej placówki terapeutycznej, do której uczęszczają w terminie do 14.04.2016 r.  

 

§6 

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 
Lista załączników: 
 

– Formularz zgłoszeniowy (informacje o uczestniku konkursu, zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych, informacje o instruktorze i WTZ) – Zał. nr 1 

 

– Umowa przeniesienia praw autorskich – Zał. nr 2 – dwa egzemplarze 
 

 


