
REGULAMIN KONKURSU  WIELKANOCNEGO 

„KOLOROWY KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

Konkurs 

§1 

1. Konkurs świąteczny dla dzieci organizowany jest przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i  Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie  w ramach kampanii 
promocyjnej na rzecz rodzicielstwa zastępczego.  

2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są: Pani 
Magdalena Kozak  i Pani Cecylia Szpyrka, tel. 74/833-98- 96, 74/833- 98- 95 

Cele konkursu 

§2 

1. Celem konkursu jest: 

a) Aktywizacja dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej; 
b) Promocja i popularyzowanie idei rodzicielstwa zastępczego; 
c) Kultywowanie tradycji ludowej; 
d) Rozwój umiejętności manualnych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz 

pobudzenie aktywności twórczej wśród podopiecznych Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.  

Temat konkursu 

§3 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy odnoszącej się do tradycji Świąt 
Wielkanocnych w postaci koszyczka wielkanocnego.  

2. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę. 
 

Uczestnicy 

§4 

1.  W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 18 roku życia,  pozostające w 
pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w 
Dzierżoniowie w podziale na następujące grupy wiekowe: 

a) I grupa- dzieci w wieku – o-5 lat 
b) II grupa – dzieci w wieku – 6-10 lat 
c) III grupa- dzieci od 11 do 18 roku życia. 

2. Dopuszcza się pomoc i wsparcie osób dorosłych.  



Warunki uczestnictwa 

§5 

1. Uczestnicy mogą wykonać prace indywidualne lub grupowe (maksymalnie 3-
osobowe zespoły). Prace grupowe podlegają takiej samej ocenie i sposobie 
nagradzania, jak prace indywidualne. 

2. Każdy uczestnik/zespół do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę wraz  z 
formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu oraz zgodami stanowiącymi załącznik  nr 2, w terminie określonym w 
§6.  

3. Fotografie biorące udział w konkursie powinny być zapisane w formatach .jpg lub 
tif. 

4. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, które nie odpowiadają wyżej 
wymienionym formom oraz zawierające treści odbiegające od tematu i celu 
konkursu. 

5. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie 
projektu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Termin i warunki dostarczania prac 

§6 

1. Prace można przekazać na nośnikach pamięci typu płyta cd, pen drive, poprzez 
portal społecznościowy Facebook PCPR Dzierżoniów lub na adres email- 
pcpr@pcprdzierzoniow.pl. Prace można również dostarczyć do siedziby 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. 
Piastowska 1 pok. 412 w terminie do 30 marca 2021 roku do godziny 15:00. 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 
3. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie i mogą służyć celom 
promocyjnym, prace nie będą oddawane autorom. 

Założenia organizacyjne 

§ 7 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: używania na stronie 
internetowej oraz Facebook Organizatora, a także prezentowanie prac na 
wystawach i eventach organizowanych w celu popularyzacji idei rodzicielstwa 
zastępczego.  

mailto:pcpr@pcprdzierzoniow.pl


2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora konkursu danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.  

4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez 
Komisję Konkursową.  

5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stornie 
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w 
Dzierżoniowie oraz na funpage Facebook PCPR Dzierżoniów.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 
 

Ocena prac konkursowych 
§8 

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej, 
w skład której wchodzą:  
1. Magdalena Rudnicka-Łoś 
2. Katarzyna Nowakowska 
3. Monika Suchecka 

2. Kryteriami oceny będą: 
1. Jakość wykonania. 
2. Oryginalność pracy. 
3. Stopień trudności wykonania 

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

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 1 najlepszy projekt, w 
każdej kategorii wiekowej, który zostanie nagrodzony. 

5. Komisja Konkursowa ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 
6. Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna i nieodwołalna. 

 
Ogłoszenie wyników konkursu 

§ 9 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01 kwietnia 2021 roku. 
2. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie wywieszona w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie  
w dniu 01 kwietnia 2021 roku. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie  
o wynikach konkursu po wywieszeniu oficjalnej listy zwycięzców. 

4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2021 roku. 
5. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli  uczestniczyć we wręczeniu nagród, 

będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora 
konkursu. 

 



 
Nagrody 

§10 
1. Organizator przewiduje wręczenie 3 nagród głównych- po jednej w każdej 

kategorii wiekowej.  
2. Organizator ma możliwość, prócz nagród wręczyć wyróżnienia. 
3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
5. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do materiałów 

promocyjnych. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 11 

1. Decyzje Organizatora oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  WIELKANOCNEGO 
„KOLOROWY KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

 
Imię i nazwisko autora pracy: 
Imię  

Nazwisko  

Nr telefonu 
kontaktowego do 
opiekunów: 

 

Tytuł swojej pracy:  

 

 
 

 
 

………………………………………………………………………………… 
      (data i wyraźny podpis opiekuna) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  WIELKANOCNEGO 
„KOLOROWY KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

 
 
W przypadku prac grupowych.  

 
 
 

Imiona i nazwiska autorów pracy: 
Imię    

Nazwisko    

Nr telefonu 
kontaktoweg
o do 
opiekunów: 

   

Tytuł swojej 
pracy: 

   

 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………… 
      (data i wyraźny podpis opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego/małoletnich: 

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

w zakresie: 

-imię i nazwisko, 

- numer kontaktowy. 

Administratorem Danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia 
w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Piastowa 1, 58-200 Dzierżoniów. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez wyłącznie Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu Wielkanocnego „Kolorowy Koszyczek Wielkanocy”, w tym wręczenie nagród 
oraz organizacji wystawy. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/-ana, iż mam prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

 

 

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

(data i miejsce)       (czytelny podpis) 


