
    Organizatorzy:                                                                                           Partner:                                     
 

     REGULAMIN  

Konkursu na pracę artystyczną z hasłem promującym rodzinną pieczę zastępczą  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz 

Powiat Limanowski. 

2. Czas trwania: od 15 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. 

3. Przedmiot konkursu: zaprojektowanie i wykonanie plakatu/filmu krótkometrażowego  

z hasłem promującym ideę rodzicielstwa zastępczego.   

 

II. CEL KONKURSU 

 

1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

2. Rozpowszechnienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego. 

3. Budowanie pozytywnego klimatu wokół rodzinnej pieczy zastępczej. 

4. Zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki zastępczej. 

5. Uwrażliwienie na sytuację dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach 

biologicznych. 

6. Promowanie wartości rodziny.  

 

III.  UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do: 

a) Dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Powiatu Limanowskiego wg. następujących 

podgrup: 

I podgrupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych 

II podgrupa – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych 

III podgrupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych 

b) Dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Limanowskiego, 

c) Mieszkańców Powiatu Limanowskiego, 

 zwanych dalej „uczestnikami”. 

2. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania: 

a) Plakat powinien być wykonany dowolną techniką płaską w formacie A4, A3 lub A2. 

b) Długość filmu nie może przekraczać 3 minut. 

c) Film może zostać nakręcony za pomocą telefonu komórkowego, aparatu 

fotograficznego, kamery lub innego urządzenia zdolnego do nagrywania filmów. 

d) Film powinien być dostarczony na płycie CD/DVD w formacie: wmv, avi, mp4. 

e) W przypadku, gdy w zgłaszanej pracy konkursowej wystąpią inne osoby, uczestnik jest 

zobowiązany przedstawić Organizatorowi zgodę tych osób lub ich opiekunów 

prawnych na wykorzystanie ich wizerunku (Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu). 

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



4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem 

uczestnika\uczestników.  

6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

7. Prace wraz z wymaganymi załącznikami do niniejszego Regulaminu, 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, do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 14:00. 

8. W przypadku prac konkursowych wykonanych zbiorowo, każdy z uczestników uzupełnia 

odrębnie formularz zgłoszeniowy. 

9. Prace dostarczane po wyznaczonym przez Organizatora terminie lub wykonane niezgodnie 

z regulaminem nie będą oceniane. 

10. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu. 

11. Uczestnik  konkursu bezpłatnie  przenosi  wszystkie  prawa związane z uczestnictwem  

w konkursie na Organizatora konkursu do dalszego użytku oraz do wykorzystania  

w innych publikacjach w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie  

i ilości w działaniach promujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Limanowskim. 

12. Uczestnik wyraża pisemną zgodę na wykorzystywanie pracy w celach promocyjnych  

i marketingowych.  

13. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że nie będzie ona zagrażała ani 

naruszała praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszała ich majątkowych                

i  osobistych  praw  autorskich.  W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią                 

z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione  

w   związku   ze   skierowaniem   przeciwko   niemu   roszczeń. 

14. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

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

w trakcie przesyłki. 

16. Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

17. Złożone prace nie będą zwracane. 

18. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 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 

d) stopień trudności wykonania 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021 r.  

2. O wynikach oraz terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie.  



3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone także na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

4. Nagrody zostaną przyznane odpowiednio za I, II i III miejsce w każdej grupie i podgrupie 

konkursowej. 

5. Organizator dopuszcza wręczenie wyróżnień. 

6. Prace konkursowe mogą zostać również przedstawione na wystawie pokonkursowej.  

 

 

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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

 

 

 

 


