
Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego w ramach projektu socjalnego „Ukazać 

przeMOC” na plakat o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczniów  

klas V-VI Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach 

 

Cele konkursu:  

Celem Konkursu jest: 

1. Podnoszenie świadomości członków rodzin na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających z występowania przemocy domowej. 

2. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród młodzieży 

4. Wspólne spędzanie czasu członków rodziny podczas wykonywania prac plastycznych.  

 

Organizator konkursu:  

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

2. Adres Organizatora: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Powstańców Śląskich 1 

44 – 186 Gierałtowice 

tel. 32/ 30 11 527 lub 32/ 44 00 525 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

a) Specjalista pracy socjalnej – Barbara Maślanka, tel. 32/ 3011529  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

Założenia organizacyjne: 

 

1. Nagrody w konkursie finansowane zostaną przez pozyskanych sponsorów. 

2. Konkurs rozpoczyna się 07.05.2019 r. i trwać będzie do 20.05.2019 r. 



3. W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczające do Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 41; 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na 

Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w dowolnym formacie. 

7. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a 

także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji działań 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne 

wykorzystanie. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str 1) 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonych egzemplarzy prac. 

11. Regulamin konkursu jest dostępny w Siedzibie Organizatora  

12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

13. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

Ocena prac konkursowych: 

 



1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Gierałtowicach 

2. Prace powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, do siedziby Organizatora  

w terminie 21.05.2019 r. do godziny 14.00.  

3. Prace dostarczane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do udziału  

w konkursie. 

4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z 

uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 

powołana przez Organizatora. 

8. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:  

a) Zgodność z tematyką,  

b) Estetyka pracy,  

c) oryginalność, 

9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

 

1. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

2. Wręczenie nagród nastąpi ………………………………………….. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 


