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REGULAMIN KONKURSU  

NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremskiego  

w ramach działania pod nazwą „WŁĄCZ SIĘ NA ON” 

 

§ 1. 

1. Organizatorem Konkursu na wykonanie kartki świątecznej przez  

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Śremskiego, zwanego dalej Konkursem 

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Śremie przy ul. Dutkiewicza 

5, zwane dalej Organizatorem. 

2. Adresatami Konkursu mogą być osoby fizyczne w wieku od 5 roku życia, które 

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i są mieszkańcami Powiatu 

Śremskiego. 

 

§ 2. 

Celem Konkursu jest: 

1. Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami.  

2. Rozwijanie talentów plastycznych, graficznych wśród mieszkańców Powiatu 

Śremskiego. 

3. Zachęcanie do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. 

4. Tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym i kulturowym. 

 

§ 3. 

1. Przedmiotem Konkursu powinna być praca polegająca na wykonaniu kartki 

świątecznej w formacie A6 tj. 10,5x14,8 cm  lub A5 tj. 14,8x21 cm wykonanej  

dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej: rysunkowej, malarskiej, 

papierowego kolażu, zdjęcia. Prace wykonane w innym formacie niż wskazany 

powyżej oraz wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, 

ceramika, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

Prace zbiorowe nie będą przyjmowane i brane pod ocenę Jury. 
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3. Praca złożona na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną 

twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być w żadnej mierze częścią 

lub fragmentem jakiejkolwiek innej pracy. 

 

§ 4. 

1. Termin składania prac konkursowych upływa 12 grudnia 2022 r. 

2. Prace konkursowe wraz z kserokopią orzeczenia oraz kartą zgłoszenia stanowiącą 

załącznik niniejszego Regulaminu należy przesłać: 

a) drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,  

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem,  

b) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. 

3. Prace bez dołączonej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz 

oświadczeniem uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego, nie wezmą udziału 

w Konkursie.   

4. Formularz karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie www.pcpr.srem.pl oraz w siedzibie urzędu. 

  

§ 5. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Lokalnego Programu Pomocy 

Społecznej na 2022 rok. 

2. Uczestnikami Konkursu są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, będące 

mieszkańcami terenu Powiatu Śremskiego, które zgłoszą udział w Konkursie 

i dostarczą do Organizatora prace konkursowe wraz z załącznikiem wskazanym 

w § 4 ust. 2. 

6. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych. 

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego 

imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy poprzez akceptację oświadczeń 

zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej. 

8. Prezentacja konkursowa nadesłanych prac odbędzie się na podsumowaniu 

Konkursu. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu. 

9. O terminie i miejscu prezentacji, uczestnik zostanie powiadomiony przez 

Organizatora. 

http://www.pcpr.srem.pl/
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10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych . 

 

§ 6. 

1. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgodę 

opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej 

biorącej udział w konkursie.  

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu 

realizacji konkursu. Poprzez podanie danych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie jego danych na stronie internetowej i w prasie (imię i wiek).  

 

§ 7. 

1. Jury konkursowe powołane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie komisyjnie wyłoni laureatów konkursu. Autorzy trzech 

najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników 

konkursu organizator przewiduje upominki.  

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Powołane Jury konkursowe oceni prace konkursowe biorąc pod uwagę oryginalność, 

poziom artystyczny oraz kreatywność twórców.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu tj.: www.pcpr.srem.pl. 

5. Najlepsze prace konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora Konkursu 

i przesłane wraz z życzeniami świątecznymi do współpracujących z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie partnerów.  

 

§ 8. 

1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania 

nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj. m. in.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy; 

b) w zakresie rozpowszechniania. 
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2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych 

– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne 

i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do 

prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Zwycięskie prace mogą być 

wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności, w tym 

w działaniach promocyjnych, informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na 

stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na 

Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy zgadza się na jej późniejsze 

upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska 

autora pracy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich i wyróżnionych 

prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych 

i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na 

wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować 

wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub 

elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest 

przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu 

i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego 

rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę 

tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.  

 

§ 10. 

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

i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursu 

prac. 

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

i informacji  o Zwycięzcach i Uczestnikach Konkursu, jak również wywiadów  

z nimi a także do wystawienia przesłanej na Konkurs pracy (informacje te będą 
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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 Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji 

o Konkursie w swoich materiałach, publikacjach i na stronie internetowej. 

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

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

5. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz przez 

podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich lub 

ubezwłasnowolnionych zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje 

opiekun prawny. 

6. Brak oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje 

niedopuszczeniem do udziału w Konkursie. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 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 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. 

http://www.pcpr.srem.pl/

