
REGULAMIN 

IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU READAPTACYJNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

dla osób pozbawionych wolności przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych,    

dzieci i młodzieży szkolnej miasta Jelenia Góra oraz osób przebywających w Domach 

Pomocy Społecznej Miasta Jelenia Góra i Powiatu jeleniogórskiego 

„Życzenia Prosto z Serca” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, Książnica Karkonoska  

w Jeleniej Górze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. 

 

2. Współorganizatorzy konkursu:  Prezydent Miasta Jelenia Góra, Cieplickie Centrum Kultury 

Przystań Twórcza, NSZZFiPW w Jeleniej Górze. 

 

3. Patronat Honorowy: 

- Jego Ekscelencja  

   Ks. Dr Hab. Zbigniew   Kiernikowski 

        Biskup Legnicki 

 

4. Patronat medialny :                                                                   

-  Nowiny Jeleniogórskie,                                                   

-  Telewizja Strimeo,                                                        

-  Jelenia pl .           

                                                                         

5. Cel projektu: 

a. Podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

b. Popularyzacja twórczości więziennej. 

c. Ocena jej poziomu artystycznego. 

d. Aktywizacja kulturalna osadzonych. 

e. Resocjalizowanie poprzez sztukę i tradycję. 

f. Zainteresowanie tematyką Świąt Bożego Narodzenia dzieci i młodzieży uczącej się  

w jeleniogórskich szkołach oraz seniorów przebywających w Domach Pomocy Społecznej. 

6. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy osadzeni przebywający w polskich jednostkach 

penitencjarnych. Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na terenie miasta Jeleniej Góry oraz 

osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej Miasta Jelenia Góra i Powiatu 

jeleniogórskiego. 

7. Przedmiotem konkursu jest kartka o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, którą chcielibyśmy 

wysłać swoim bliskim, przyjaciołom czy znajomym. 

8. Kartka musi być wykonana ręcznie w dowolnej technice plastycznej. 

9. Niedopuszczone będą do konkursu kartki wydrukowane, wykonane komputerowo, kopiowane. 

10. Wszystkie  prace muszą być wykonane na tekturce, bloku technicznym lub bloku rysunkowym. 

O wymiarach -  do A4. 

11. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, które są przy ocenianiu 

traktowane jak jeden projekt. 

12. Przesłane prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach.  

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac zgodnych z pkt. 5, 6, 7 i 8 

regulaminu w terminie do 12 listopada 2018 r. (rozstrzygająca jest data nadania przesyłki) wraz 



z kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie  oznaczonej godłem (pseudonimem, inicjałami itp.), 

który również powinień być zamieszczony na odwrocie pracy w prawym górnym rogu. 

14. Przedniej  strony  prac  nie  podpisujemy  i  nie  oznaczamy  oraz  nie  zamieszczamy  żadnych 

napisów, dat itp.  

15. Prace należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres: 

Konkurs - Kartka Świąteczna, Areszt Śledczy, ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra. 

16. Organizator nie odpowiada za zniszczone prace podczas przesyłki oraz nie odsyła prac 

niezgodnych z regulaminem oraz dostarczonych po terminie. 

17. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Na ich podstawie 

organizator planuje wydanie kartek świątecznych. 

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyłączności na publikację, drukowanie  

i powielanie wybranych prac konkursowych. 

19. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie  

i przetwarzanie swoich danych osobowych. 

20. Oceny prac konkursowych dokona Jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu, 

partnerów oraz zaproszone osoby ze świata kultury i sztuki. 

21. Przyznane zostaną trzy nagrody w trzech kategoriach (dla osób pozbawionych wolności oraz 

dzieci i młodzieży szkolnej miasta Jelenia Góra),  

Kategoria I - osoby pozbawione wolności. 

Kategoria II -  dzieci powyżej 12 lat. 

Kategoria III  - dzieci od lat 7 do lat 12.  

Kategoria IV  - seniorzy 

W powyższych kategoriach może zostać przyznana nagroda Grand Prix 

22. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

23. Podsumowanie konkursu, odbędzie się w 5 grudniu 2018 r. w Areszcie Śledczym w Jeleniej 

Górze przy honorowym uczestnictwie Jego Ekscelencji Biskupa Legnickiego. 

24. Wystawa  nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród   odbędzie się  

w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze . O terminie uroczystości Laureaci zostaną 

powiadomieni. Laureatom konkursu wyłonionym spośród osadzonych, nagrody zostaną  

przesłane pocztą.  

25. Wszystkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u wychowawcy  

ds. KO w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze pod numerem 075 75 403 92  oraz 

Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze 075 75 259 57 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 w Jeleniej Górze 757523951 

26. Kalendarium konkursu: 

a. 12 września 2018 r. – wysyłka regulaminu do wszystkich jednostek penitencjarnych  

w Polsce za pośrednictwem Inspektoratów Okręgowych Służby Więziennej. Do szkół 

 i placówek oświatowych na terenie Jeleniej Góry. 

b. 12 listopada 2018 r.  – ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs. 

c. 16 listopada 2018 r. – ocena prac, przygotowanie wystawy. 

d. 19-20 listopada 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu na ogólnopolskim portalu Służby 

Więziennej w zakładce aktualności Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. (www.sw.gov.pl)   

e. 5 grudnia 2018 r. – uroczyste podsumowanie konkursu w Areszcie Śledczym w Jeleniej 

Górze. 

f. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w Książnicy Karkonoskiej  

w Jeleniej Górze. 

http://www.sw.gov.pl/

