
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Logo Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Kościerzynie” 

 

 

 Cele Konkursu: 

 Wyłonienie i wytypowanie pracy (znaku graficznego - logo), która stanie się 

wizytówką Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie; 

 Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojej inicjatywy oraz 

kreatywności; 

 Zainteresowanie dzieci i młodzież doskonaleniem własnych umiejętności; 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji jaką jest PCPR. 

 

§1 Organizator 

 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kościerzynie. 

 

§2 Czas trwania Konkursu 

 

Konkurs trwa w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. W tym terminie  

konkursu Uczestnik Konkursu będzie mógł zgłaszać do Konkursu prace konkursowe 

stanowiące projekt Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.  

 

§3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

 Dzieci w wieku szkolnym zamieszkujące na terenie powiatu kościerskiego.  

2. Pracą konkursową jest projekt plastyczny na Logo Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościerzynie, wykonany przez Uczestnika w kolorze. Praca konkursowa 

powinna być przekazana w formie papierowej w formacie A4 (praca płaska). Logo 



wyłonione podczas Konkursu wykorzystywane będzie m.in. jako znak graficzny lub 

obrazkowy na stronie PCPR, pismach, ogłoszeniach, pieczątkach, naklejkach.  

3. W celu wzięcia udziału w niniejszym konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, 

Uczestnik Konkursu powinien przekazując Pracę Konkursową załączyć formularz 

zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

podpisany przez rodziców/opiekunów Uczestnika oraz metryczkę stanowiącą 

Załącznik nr 2 do regulaminu – zawierającą następujące dane:  

 imię i nazwisko autora pracy 

 wiek 

 adres zamieszkania 

 numery telefonów kontaktowych rodziców/opiekunów. 

4. 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. 

5. Autor Pracy Konkursowej przez fakt zgłoszenia swego uczestnictwa zobowiązuje się nie 

wykonywać względem Organizatora ani jakichkolwiek jego następców prawnych swoich 

autorskich praw osobistych. 

6. Osoby zamierzające uczestniczyć w Konkursie potwierdzają to wysyłając swoją pracę na 

adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna lub 

oddając swoją pracę osobiście w siedzibie Organizatora (do pokoju nr 18 – I piętro) do dnia 

31 sierpnia 2015 r. 

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

 Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki. 

7. 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.  

8. Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie należy się jakakolwiek należność od 

Organizatora.  



Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu – co potwierdzone zostaje poprzez dołączenie do każdej pracy w/w 

załącznika nr 1.  

§4 Zasady przyznawania nagród 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wyłoni jedną pracę, która uzyska 

najwięcej punktów.   

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Autor zwycięskiej pracy otrzyma indywidualną nagrodę rzeczową. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla 

uczestników konkursu. 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

10. Nagrody zostaną wręczone laureatom po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o 

terminie (nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r.). Wyniki konkursu zostaną 

również ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).  

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

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

opiekunowie) akceptuje treść Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na opisane w nim zasady 

prowadzenia Konkursu.  

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Konkursu.  

3. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA 

 

„LOGO POWIATOWEGO CENTRUM 

POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE” 

 

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 

na „Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie”, 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  

 

………………………………………………………………………. 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

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

       Imię i nazwisko autora pracy                                                                           Wiek 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dziecka 

 

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

Numer telefonu kontaktowego rodzica / opiekuna dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA „LOGO POWIATOWEG CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W KOŚCIERZYNIE” 

 

 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ: 

 

1. ………………………………………….. - przewodniczący Komisji 

2. ………………………………………….. - członek Komisji 

3. ………………………………………….. - członek Komisji 

 

Lp. Imię i nazwisko 

autora pracy 

Wiek Adres zamieszkania Uzyskane 

punkty 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     



 


