
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla dzieci i młodzieży 

„Moja Ojczyzna to mój dom rodzinny” 

Organizowanego w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i 100 - lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę  

Organizator:  

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Konkurs 

odbywa się pod patronatem Starosty Krośnieńskiego. 

Partnerzy: Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie serce” 

w Łężanach, Fundacja „Wielkie Serce” w Krośnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Powiatu Krośnieńskiego. 

 

§ 1  

Cele Konkursu 

1. Planuje się, że konkurs przyczyni się do osiągniecia następujących celów: 

1) Podkreślenie ważnej roli każdej  rodziny i rozpowszechnianie pozytywnego 

wizerunku rodzin zastępczych, 

2) Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o rodzinie i niepodległej Polsce, 

3) Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, 

4) Rozwijanie wyobraźni u dzieci, 

5) Uwrażliwienie na patriotyzm.  

2. Jednym z zadań konkursu jest wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.  

 

§ 2 

Przebieg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnicy: wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

z terenu powiatu krośnieńskiego, w następujących kategoriach wiekowych:  

a) 0-5 lat – grupy przedszkolne 

b) 6-9 lat - szkoła podstawowa- nauczanie wczesnoszkolne 

c) 10-12 - szkoła podstawowa- klasy IV-VI 

d) 13-16 – szkoła podstawowa klasy VII i II-III gimnazjum 

e) 17-18 – szkoły ponadpodstawowe  

2. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych: 

 Kategoria I : Malarstwo i rysunek 

 Kategoria II: Rzeźba 

 Kategoria III: Technika dowolna 

3. Prace mogą być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby 

plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol. Format prac: A 3. 

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

nieopublikowanymi. 

5. Prace należy opatrzeć opisem umieszczonym na odwrocie pracy zawierającym: imię 

i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, imię i nazwisko rodziców 

zastępczych/opiekunów prawnych lub nazwę placówki opiekuńczo-wychowawczej. 



6. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z wybranej przez siebie kategorii. 

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

7. Prace należy zgłosić w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, 

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

wykorzystanie i opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu i innych 

celów związanych z popularyzacją rodzicielstwa zastępczego. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych do nich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) 

oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie. 

10. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

11. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

§ 3 

Terminy i sposób oceniania  

 

1. Terminy. Prace należy dostarczyć do dnia 7 maja 2018 roku do godziny 15.00 

osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. Prace nadesłane lub dostarczone po 

tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Ocena i nagrody.  

a) Prace oceniane będę według kategorii wiekowych i kategorii plastycznych, o których 

mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu. 

b) Prace będę oceniane ze względu na zgodność z tematyką i celami konkursu, walory 

estetyczne, oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania pracy.  

c) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu.  

d) Zaplanowane nagrody:  

 1 miejsca- nagroda rzeczowa 

 2 miejsce – nagroda rzeczowa  

 3 miejsce- nagroda rzeczowa.  

2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród.  

3. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

4. Każdy uczestnik otrzyma dylom za uczestnictwa w konkursie. 



5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

§ 4 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR Krosno 

www.pcprkroso.pl oraz Powiatu Krośnieńskiego www.powiat.krosno.pl.  

2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, pisemnie lub mailowo 

w terminie do 30 maja 2018 r.  

3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Starostwie 

Powiatowym w Krośnie, której otwarcie połączone zostanie z wręczaniem nagród. 

Nastąpi to podczas spotkania organizowanego przez PCPR z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego w czerwcu 2018r. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na finał konkursu i 

uroczyste podsumowanie konkursu.  

4. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona w dwumiesięczniku Nasz 

Powiat. 

§ 5 

Nagrody 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz kategorii 

plastycznej. 

2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Przekazanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem do akceptacji niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 

załącznik do Regulaminu, do celów organizacyjnych i promocyjnych Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pcprkrosno.pl 

w zakładce piecza zastępcza. 

 

 

                                                                    

  

http://www.pcprkroso.pl/
http://www.powiat.krosno.pl/
http://www.pcprkrosno.pl/


Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Moja Ojczyzna to mój dom rodzinny” 

 

………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych  

mojego dziecka/ podopiecznego, związanych z uczestnictwem w Konkursie plastycznym 

„Moja Ojczyzna to mój dom rodzinny”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 

 

 

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

miejscowość, data                                             czytelny podpis uczestnika/rodzica zastępczego/ 

opiekuna prawnego/wychowawcy 

placówki opiekuńczo-wychowawczej 

 

 

 

W przypadku wpisu moich danych na listę laureatów wyrażam zgodę na publikowanie 

moich danych osobowych/ danych osobowych  mojego dziecka/ podopiecznego na stronie 

internetowej PCPR Krosno www.pcprkroso.pl oraz Powiatu Krośnieńskiego 

www.powiat.krosno.pl. 

 

 

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

miejscowość, data                                             czytelny podpis uczestnika/rodzica zastępczego/ 

opiekuna prawnego/wychowawcy 
placówki opiekuńczo-wychowawczej 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Moje dane osobowe / dane osobowe  mojego dziecka/ podopiecznego w zakresie obejmującym 

imię i nazwisko, wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w Konkursie 

plastycznym „Moja Ojczyzna to mój dom rodzinny”. 
2) Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. 
Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. 

3) Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4) Zbierane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie przepisów 
prawa) 
5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                             czytelny podpis uczestnika/rodzica zastępczego/ 

opiekuna prawnego/wychowawcy 

placówki opiekuńczo-wychowawczej 

http://www.pcprkroso.pl/
http://www.powiat.krosno.pl/

