
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Mój wymarzony dom” 

 

organizowany przez PCPR jako 
Organizator Pieczy Zastępczej w Kościerzynie  

 

 Cele Konkursu: 

 przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej wizji domu 

 budowanie poczucia bezpieczeństwa i wizji bezpiecznego domu wśród dzieci 

pozostających w pieczy zastępczej 

 rozbudzanie  zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

Regulamin Konkursu: 

 

 Organizator 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako 

Organizator Pieczy Zastępczej w Kościerzynie. Konkurs wpisuje się w obchody Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego. 

 

Czas trwania Konkursu 

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się 13 maja, a kończy się 01 czerwca 2016 roku. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 2 czerwca 2016 roku, a wyniki ogłoszone podczas pikniku 

dla rodzin zastępczych. 

 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z powiatu kościerskiego pozostające w pieczy 

zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. 

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik 

plastycznych w formacie A4.  

 

 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy przesłać pocztą, przekazać  za pośrednictwem koordynatora pieczy 

zastępczej lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu w terminie do 01 czerwca 

2016 roku na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie 
ul. Krasickiego 4 

83-400 Kościerzyna  
Sekretariat 

 



 
 

  

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora oraz nazwę. 

3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego). 

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik (rodzice/ 

opiekunowie) akceptują treść Regulaminu Konkursu i wyrażają zgodę na opisane w nim 

zasady prowadzenia Konkursu  co potwierdzone zostaje poprzez dołączenie do każdej 

pracy  załącznika nr 1.  

5. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej uczestnik przenosi na Organizatora własność tej 

pracy. Uczestnik natomiast zachowuje prawo do korzystania z pracy, którą zgłosił na 

Konkurs, dla celów osobistych z wyłączeniem prawa do publicznego udostępniania.  

6. Zgłoszenie prac do Konkursu (rodziców/opiekunów) jest równoznaczne z przekazaniem 

praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 

83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

w Internecie. 

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja złożona z pracowników PCPR i Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wyłoni 

prace, które zostaną nagrodzone w trzech kategoriach 

 przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych 

 klasy 4-6 szkół podstawowych 

 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.  

 

Zapraszamy do udziału !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. 

„MÓJ WYMARZONY DOM”  

Imię i nazwisko Uczestnika:  

 

1. Oświadczam, iż jako Rodzic/Opiekun, akceptuję treść Regulaminu Konkursu.  

2. Oświadczam, iż niniejsza Praca Konkursowa jest dziełem wyłącznie uczestnika Konkursu, nie 

obciążona prawami i rozszerzeniami osób trzecich (oznacza to, że praca nie może być plagiatem). 

3. Z dniem dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej przenoszę na Organizatora tj. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy 

Konkursowej objętej zgłoszeniem bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w 

chwili zgłoszenia polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, 

zwielokrotnienia dowolną techniką, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego 

publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych, z prawem 

tworzenia dzieł zależnych.  

4. Niniejszym oświadczam, iż Uczestnik nie będzie wykonywać względem Organizatora ani 

jakiegokolwiek następcy prawnego swoich autorskich praw osobistych.  

5. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej przenoszę jej własność na Organizatora.  

6. Wyrażam zgodę na korzystanie z Pracy Konkursowej jedynie dla celów osobistych z 

wyłączeniem prawa do publicznego udostępniania pracy.   

7. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego 

dziecka/podopiecznego autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie Plastycznym pn. 

„MÓJ WYMARZONY DOM’  ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kościerzynie”, oraz we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i 

jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.  

……………………………………                                  …………………………………………….. 

             data i miejsce                                                           Podpis Rodzica/Opiekuna 

 

Wypełnia Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 

przyjmujący pracę 

 

Data złożenia Pracy Konkursowej:…………………………… 

Imię i nazwisko pracownika PCPR w Kościerzynie przyjmującego pracę na Konkurs  

………………………………………………………………………. 

 



 


