
 

     REGULAMIN  

Konkursu kreatywności pn. „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

2. Czas trwania: od 01 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

3. Przedmiot konkursu: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, wiersz, piosenka, 

opowiadanie, itp. – wybór formy oraz interpretacja tematu zależy od uczestników, ich 

indywidualnych pomysłów i kreatywności. 

 

II. CEL KONKURSU 

 

  1.  Szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego. 

2.  Rozwój wyobraźni dzieci i młodzieży.  

  3.  Promowanie czasu wolnego spędzanego z rodziną. 

  4.  Propagowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka. 

  5.  Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny. 

 

III.  UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego zwanych dalej „Uczestnikami” 

2. Uczestnicy przygotowują pracę zgodnie z indywidualnymi pomysłami i kreatywnością 

(np. praca plastyczna wykonana dowolną techniką, wiersz, piosenka, opowiadanie itp.) 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę. 

4. Dopuszcza się prace zbiorowe wykonane przez maksymalnie 4 uczestników. 

5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika\Uczestników. 

6. Pracę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, 

ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa lub Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej  

ul. M.B.Bolesnej 16, 34-600 Limanowa.  

7. W przypadku Uczestnika do 18 roku życia oświadczenie dotyczące zgody na udział  

w konkursie podpisuje opiekun zastępczy.  

8. Pracę wraz z oświadczeniem należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 14:00. 

9. Prace po terminie nie będą przyjmowane. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi 

w ramach ustawy o prawie autorskim, w tym m.in. powielania dowolnymi technikami, 

umieszczania w materiałach promocyjnych i edukacyjnych oraz na stronie internetowej. 



11. Uczestnik/opiekun zastępczy wyraża zgodę na wykorzystywanie nagrodzonej pracy  

w celach promocyjnych i marketingowych.  

12. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest PCPR  

w Limanowej. 

13. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od 

tematu. 

14. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac  

w trakcie przesyłki. 

15. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

16. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

17. Więcej informacji można uzyskać pod numer tel. (18) 44 99 757.  

 

IV.  OCENA PRAC 

 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według 

następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem i celami konkursu, 

b) twórcze i oryginalne ujęcie tematu, 

c) walory estetyczne i jakość wykonania. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2020 r.  

2. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród Uczestnicy/opiekunowie zastępczy 

zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki zostaną umieszczone także na stronie 

internetowej PCPR w Limanowej.   

3. Nagrody zostaną przyznane odpowiednio za I, II i III miejsce. 

4. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

5. Organizator dopuszcza wręczenie wyróżnień. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2.  Zgłaszając się do udziału w konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego        

Regulaminu. 

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu w dowolnym okresie 

jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na 

stronie internetowej PCPR w Limanowej. 

 

 

 

 

 

 


