
 

 

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO  

„BAJECZNE ŚWIĘTA” 

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 

Małgorzata Sazońska i Pani Magdalena Żygadło, tel. 74/833 98 96, 74/833 98 95 

Cele konkursu 

§2 

1. Celem konkursu jest: 

a) Promocja i popularyzowanie idei rodzicielstwa zastępczego; 

b) Aktywizacja dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej; 

c) Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; 

d) Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz pobudzanie aktywności twórczej wśród 

podopiecznych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 

dzierżoniowskiego  

Temat konkursu  

§3 

1.  Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie, 

dopuszcza się również wykonanie pracy przestrzennej, odnoszącej się do tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia w jednym z wybranych bloków tematycznych: 

- Święta Bożego Narodzenia w świecie Barbie 

- Święta Bożego Narodzenia w świecie HotWheels 

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

Uczestnicy 

§4 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w podziale na następujące grupy: 

a) WIELCY FANI ŚWIATA BARBIE  

b) WIELCY FANI ŚWIATA HOT WHEELS 

2. Dopuszcza się pomoc i wsparcie osób dorosłych 

Warunki uczestnictwa 

§5 

1. Do udziału w konkursie dopuszcza się prace wykonane indywidualnie lub przez 

maksymalnie 2-osobowe zespoły. 



 

 

2. Każdy uczestnik/ zespół do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę wraz  

z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, w terminie określonym w §6. 

3. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, które nie będą odpowiadały 

wspomnianym w §3 blokom tematycznym oraz zawierające treści odbiegające od 

tematu i celu konkursu. 

4. 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. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Termin i warunki dostarczania prac 

§6 

1. Prace należy dostarczyć do dnia 17 grudnia 2021 roku do siedziby Centrum, tj 

Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, piętro III pok. 414. 

2. Prace przekazane 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. 

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 prezentowania prac na wystawach  

i eventach organizowanych w celu popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego oraz 

zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.  

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu danych osobowych, zgodnie  z załącznikiem nr 1 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 stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie oraz  

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. Agnieszka Kachniarz 



 

 

2. Karina Adamowicz 

3. Jolanta Gardecka- Baran 

2. Kryteriami oceny będą: 

1. Oryginalność i pomysłowość pracy. 

2. Estetyka wykonania. 

3. Jakość wykonania. 

4. Stopień trudności wykonania. 

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

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 3 najlepsze projekty, w 

każdym bloku tematycznym,  które zostaną nagrodzone. 

5. Komisja Konkursowa ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

6. Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu 

§ 9 

1. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie wywieszona w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, na 

stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w 

Dzierżoniowie oraz na Facebook’u  PCPR Dzierżoniów w dniu 20 grudnia 2020 roku. 

2. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się po ogłoszeniu wyników, a jego forma 

uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem 

Covid-19 

Nagrody 

§10 

1. Organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych trzem najwyżej ocenionym 

projektom w każdym bloku tematycznym. 

2. Nagrody rzeczowe są ściśle związane z tematyką konkursu. 

3. Organizator ma możliwość, prócz nagród wymienionych w ust.1wręczyć wyróżnienia. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

5. Nagrodzone prace konkursowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora  

w celach 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 ŚWIĄTECZNEGO 

„BAJECZNE ŚWIĘTA” 

 

 

Imię i nazwisko autora/ autorów 

 

1……………………………………………………………………………………………... 

 

2……………………………………………………………………………………………... 

 

Numer kontaktowy:……………………………………………………………………… 

 

TYTUŁ PRACY:………………………………………………………………………….. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych małoletniego/ małoletnich: 

w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego. 

Administratorem Danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia  

w Dzierżoniowie  z siedzibą: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Świątecznego 

„BAJECZNE ŚWIĘTA”, w tym wręczenia 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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 


