REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY
RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na zaprojektowanie i
wykonanie plakatu oraz hasła plakatu promującego ideę rodzicielstwa zastępczego, zwanego
dalej „konkursem” oraz warunkami uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi
Mazowieckiej, z siedzibą w ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego
wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. Plakat i hasło mają stanowić integralną całość,
która będzie ukazywała pozytywne aspekty Rodzicielstwa Zastępczego i budować pozytywny
wizerunek opieki zastępczej.
4. Ogłoszenie Konkursu nastąpi dnia 13.04.2018r. Informacje o Konkursie zostaną przekazane
bezpośrednio do szkół Powiatu Ostrowskiego, ponadto informacje o konkursie i Regulamin
Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.pcprostrowmaz.pl

II.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
z Powiatu Ostrowskiego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (oraz członkowie ich rodzin)
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, czyli wykonanymi
własnoręcznie przez zgłaszającego.
4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.
5. Konkurs trwa od 13.04.2018r. do 16.05.2018r.
6. Uczestnicy konkursu składają prace zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
Regulaminie do dnia 16.05.2018r. do szkoły lub indywidualnie do dnia 18.05.2018r. do
siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20, 07-300
Ostrów Mazowiecka.
7. Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu oraz hasła, które będą
w ciekawy i inspirujący sposób przedstawiać ideę rodzicielstwa zastępczego.
9. Złożone prace powinny spełniać następujące wymogi:
-prace powinny być złożone w wersji papierowej w formacie A3, nie oprawione,
zawierające elementy graficzne i tekstowe, mogą zostać wykonane dowolną techniką.
Organizator Konkursu dopuszcza złożenie dodatkowo wraz z wersją papierową, wersję
elektroniczną pracy.
-Wszystkie prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem, zawierającym
następujące dane:
-imię i nazwisko, klasa Uczestnika,
-imię i nazwisko rodziców, telefon komórkowy,

- nazwa , adres i telefon szkoły
10. Każda ze szkół otrzymała po jednym egzemplarzu wymaganych dokumentów, które
w razie potrzeby można powielać w celu przekazania ich uczniom chętnym do wzięcia
udziału w konkursie
11. Szkoła, która przystąpi do konkursu zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi
prac konkursowych do dnia 18.05.2018 r.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.05.2018 roku

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
• dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do Konkursu
(załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu), który można pobrać ze strony internetowej
Organizatora- www.pcprostrowmaz.pl oraz w sekretariacie szkoły.
• dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
3. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

IV. KRYTERIA OCENY
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
• praca jest zgodna z tematyką oraz praca spełnia cele konkursu,
• pomysłowość,
• oryginalność,
• estetykę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką
konkursu.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy
zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną
ujawnione nazwiska autorów prac.
5. Decyzja Komisji konkursowej, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna
i nie podlega zaskarżeniu.
V. NAGRODY
1. Nagrody dla zwycięzców zostaną przydzielone odpowiednio: za I miejsce, II miejsce,
III miejsce.
2. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu osobiście przez Organizatora
Konkursu.
3. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną przesłane do szkół laureatów.
4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie także umieszczona na witrynie
internetowej Organizatora : www.pcprostrowmaz.pl

VI. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy Konkursu, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi całość majątkowych
praw autorskich do złożonej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania
prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji, na wszystkich
polach eksploatacji, w tym m. in. do:
- wyłącznego używania i wykorzystywania prac konkursowych we wszelkiej
działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,
- utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych wszelkimi technikami graficznymi,
- zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach
elektronicznych,
- publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach
otwartych i zamkniętych,
- wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac
konkursowych,
- wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania prac konkursowych w Internecie.
Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza
praw osób trzecich.
3. Autor pracy konkursowej ponosi pełna odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa, a w szczególności
prawa autorskie) osób trzecich.
4. Uczestnik konkursu wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia konkursu, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz.922, z 2018r. poz.138).
5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jestw rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz.922, z 2018r. poz.138)– Organizator Konkursu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w dowolnym
okresie jego trwania.
3. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował
na bieżąco na stronie www.pcprostrowmaz.pl.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac.
5. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem decyduje Organizator.

