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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2022 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Śremie z dnia 26 kwietnia 2022 r.  

 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „PORTRET MOJEJ RODZINY” 

dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu 

śremskiego, zwanego dalej Konkursem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

z siedzibą w Śremie przy ul. Dutkiewicza 5, zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego i wpisuje się w ramy Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na 2022 

rok. 

§ 2. 

CELE KONKURSU 

1. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, 

wyrażania wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą. 

2. Tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w życiu społecznym poprzez umożliwienie prezentacji prac podczas 

zorganizowanej wystawy. 

§ 3. 

UCZESTNICY 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież umieszczone w pieczy zastępczej 

na terenie powiatu śremskiego. 

2. Poprzez fakt przystąpienia do Konkursu rozumie się, że niepełnoletni uczestnik 

posiada zgodę opiekuna prawnego i tym samym akceptuje oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez 

Organizatora imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy uczestnika oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie  i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych.  
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§ 4. 

PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie lub dostarczenie do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie pracy plastycznej nawiązującej do tematu tj. „Portret 

mojej rodziny”.  

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską, np. ołówek, kredka, 

pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage, 

frottage itp. (z wyłączeniem technik komputerowych i zdjęć). 

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie. Dopuszcza się możliwość pomocy ze 

strony opiekuna przy wykonaniu pracy dziecka do lat 5.  

4. Maksymalny format pracy to A3 (30 x 42 cm), minimum A4 (21 x 30 cm).  

5. Na odwrocie pracy należy umieścić dane kontaktowe: imię i nazwisko, wiek autora, 

numer telefonu opiekuna oraz podpisana przez opiekuna klauzulę o treści: „Wyrażam 

zgodę na udział dziecka w konkursie i tym samym akceptuje regulamin konkursu”. 

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.  

7. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 25 maja 2022 r. 

8. Prace można dostarczać osobiście lub wysłać na adres:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Portret mojej rodziny”. 

9. Nadesłane prace będą ocenianie przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. 

10.Spośród dostarczonych prac Jury dokona wyboru I, II i III miejsce. Ponadto 

Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnienia więcej niż jednej pracy 

konkursowej.  

11.Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

12.Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w formie rzeczowej.  

13.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 maja 2022 r. podczas Konferencji 

zorganizowanej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzeniem 

towarzyszącym podczas Konferencji będzie wystawa nadesłanych prac. Informacja 

o rozstrzygnięciu zostanie opublikowana również na stronie internetowej Organizatora 

oraz w mediach społecznościowych.  

14.Informacji na temat Konkursu udzielą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

§ 5. 

PRAWA AUTORSKIE 

Ze względu na fakt, iż Organizator planuje nieodpłatne działania związane z publikacją 

prac stworzonych w ramach Konkursu, Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu  
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przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wszystkich prac wykonanych 

w ramach Konkursu na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie, 

2) wprowadzenie do pamięci komputera, 

3) wystawienie i publikowanie, 

4) wydrukowanie i rozprowadzenie, 

5) wprowadzenie do sieci Internet. 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych                  

i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia nadesłanych w ramach 

Konkursu prac. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 

i informacji o Uczestnikach Konkursu, jak również wywiadów z nimi a także do 

wystawy prac (informacje te będą objęte zasadami zawartymi w rozporządzeniu 

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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o Konkursie w swoich 

materiałach, publikacjach i na stronie internetowej. 

4. Prace nadesłane w ramach Konkursu nie będą zwracane, stają się własnością 

Organizatora Konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-

promocyjnych. 

5. Regulamin Konkursu jest udostępniony na tablicy ogłoszeniowej Organizatora, na 

stronie internetowej www.pcpr.srem.pl oraz na facebooku Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie. 

6. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich lub 

ubezwłasnowolnionych zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża opiekun 

prawny. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) , oraz 

zasady zawarte w Rozporządzeniu 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 
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danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 

L rok 2016 nr 119 poz. 1). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  


