
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLADZIF'CI I MŁODZIEŻY

pt. rrPrzemocy w rodzinie mówię NIE!"

Celem konkursu jest promowanie dzińń profilaktycznych w zakresie ptzeciwdziałanta
przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieĘ na temat negatywnych
konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie, a także zapobieganie

powielaniu zły ch wzorców rodzinnych i środowiskowych.
Konkurs współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego

w tworzeniu systemu przecivłdzińaniaprzemocy w rodzinie".

§ 1 Zasady konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą byó uczrriowie szkół podstawowych klas I - VII i uczniowie

gimnazjum klas II -IIIz terenu Powiatu Wschowskiego.
2. warunkiem ldziałll w konkursie jest złożęnie jednej pracy plastycznej w formie plakatu

formatu 43 pt. ,,Przemocy w rodzinie mówię NIE!". Technika wykonania pracy
plaĘcznej jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp).
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
II kategoria - uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej
III kategoria-uczniowie klas II - n gimnazjum.
Na odwrocie pracy naleĘ umieścić: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora (w latach),

nazwę szkoły, klasę.
Uczniowie uczestnicząw konkursie za pisemnązgodąrodziców lub opiekunów prawnych
(warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrńenie zgody na przetwatzanie danych

osobowych poprzez podpisanie przęz rodzicalopiekuna oświadczenia nr 1 do Regulaminu
KoŃursu). Prace, do których nie zostanie dołączony zal,. tu 1 nie będą podlegĄ ocenie

Komisji Konkursowej.
Kńdy uczesfirik konkursu do pracy dołącza również oświadczenie o wyrńeniu zgody na

przekazarie praw autorskich (zń. nr 2 do Regulaminu koŃursu). Dodatkowo laureaci

konkursu będązobowiązarti do podpisania umowy o przekazańu praw autorskich.

W koŃursie mogą brać udztałjedynie te prace, które nie zostńy nigdzie opublikowane, nie

brńy udziału w irurym konkursie, nie zawierały obrazów powszechnie dostępnych na

stronach internetowych.
Złożone pracę nie podlegają zwrotowi. Organizator zasttzega sobie prawo

do bezpŁatnego publikowania nagtodzonych prac rla stronie internetowej Starostwa
powiatowego: www.wschowa.info.pl, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

www.pcprwschowa.pl, atakże w mediach, w tym w szczegóIności w lokalnej prasie orazich
upowszechnianie wśród społeczności lokalnej np.w formie plakatów lub ulotek.

Autor ptacy (oraz w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do konkursu (tj. składając

pracę na niniejszy konkurs) wyrńa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowYch

prr"Ź pCpR we Wschowie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 20I8r. o ochronie danych

osobowych (Dz,U. z 20l8r. poz. 1000) na potrzeby przeprowadzęńa konkursu (klauzula

informacyj na dotycząca ochrony danych osobowych stanowi zń. nr 3 do RegUlaminu

konkursuf oraz 1ra nieodpłabre upowszechnianie i wykorzystywanie przez Orgarizatora

konkursu nadesłanej praiy * dowoln;rm czasie i formie dla celów promocYjnYch,

reklamowych i markeiingowych Organizatora, w tym w szczególności do reprodukcji,

publikacji i ekspozycji Ę pracy na wystawach, stronach internetowych, w mediach,

instytucjach i miejsca.il p.rbli""rrych, w innych materiałach i publikacjachoruz do tworzenia

ĄJ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



materiałów profilaktyc znych bez uiszczania autorowi należności finansowych.
10. Prace dostarczone po terminie i nie spełniające wymagń, o których mowa

w regulaminie konkursu nie będąpodlegały ocenie Komisji Konkursowej.
11. Prace na konkur§ wraz z załącznil<ami (zał. nr 1 i 2 do Regulaminu konkursu) naleĘ

składać do dnia 09.07.2018r. do godz. 16.00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wschońe (pokój 312) lub nadsyłaó (Iiczy się data wpływu do PCPR) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Plac Kosynierów lc
67 -4}}Wschowa

12. Złożęńe pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostatęczna
interpretacj a na7eży do Komisji Konkursowej. Nie dopuszcza się odwołń.

§ 2 Rozstrrygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przęzOrganizatora koŃursu. Komisja

będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych.
2. Przedmiotem oceny będąwartości artystyczne oraz sposób podejścia do tematyki konkursu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.07.2018r. Po rozsttzygńęciu konkursu

jego wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie internetowej PCPR:
www.pcprwschowa.pl oraz Starostwa Powiatowego we Wschowie: www.wschowa.info.pl.

4. Dla laureatów konkursu w kazdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody
rzeczowe.

5. Dodatkowo spośród nagrodzonych prac Organtzator wybierze jedną pracę, która zostanie
plakatem promującym kampanie społeczną prowadzoną w Powiecie Wschowskim pn.

,,Razem przeciw przemocy" .

6. O terminie uroczystego wręczenianagtódprzez Starostę Wschowskiego laureaci konkursu
zostaną poinformowani telefonicznie.

§ 3 Organizator konkursu
1. Otgantzatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu oraz prawo do

upowszechniania i wykorzystania nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów
promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w Ęm do reprodŃcji, publikacji
i ekspozycji tych prac na wystawach, stronach internetowych, w mediach, instytucjach
i innych miejscach publicznych oraz innych materiałach i publikacjach, a także do
wykorzystania ich do tworzenia materiałów profilaktycznych, bez dodatkowej zgody autora
i opiekuna prawnego i bez uiszczania autorowi należności finansolvych.

3. Organizator zastłzega sobie wykorzystanie nagrodzonych prac do promowania kampanii
społecznej w Powiecie Wschowskim pn. ,,Razem przeciw przemocy".

4. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminemrozstrzygaOrgarizator konkursu.

§ 4 Uwagi końcowe
1. Prace nadesłane na koŃurs pozostająwłasnością Orgarizatoru.
2. Uczestrictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych

w niniej szym regulaminie.
3. Informacji na temat konkursu ldziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

pod nr telefonu (65) 540 89 55.
4. Regulamin konkursu wraz z zńącznikani dostępny jest w siedzibie PCPR (pokój 3l2) oraz

na stronach internetowych: www.pcprwschowa.pl i www.wschowa.info.pl
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Załącmik nr l do Regulaminu Konhlłsu plastycmego dla dzieci i młodzieź1l pt. ,,Przemocy w rodzinie mówię NIE!"

OŚWrADCZENIE

Imię i nazwisko autora ptacy:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu (opiekuna prawnego) :

Wyrńam zgodę na przeFlłarzanie moich danych osobowych przez PCPR we Wschowie na potrzeby przeprowadzeńa

KoŃursu plastycznego dla dzieci imłodzieĘ pt. ,,Przemoql w rodzinie mówię NIE!" zgodnie zUstawąz dnia l0 maja

20l8r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2078r. poz. 1000).

Oświadczam, że zapontałem/am się zklalzulą informaclną doĘczącą ochrony danych osobowych w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie (zał. nr 3 do Regulaminu konkursu).

Oświadczam, że zapomałem/am się z Regulaminem koŃwsu plasĘcznego dla dzieci i rńodzieży pt. ,,Przemocy w

rodzinie mówię NIE!" z dnia 05.06.2018r. i przyjmuję wszystkie jego warunki.

Miejscowość, data Cz:lte|ny podpis autora praay Czytelny podpis opiekuna prawrrego
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Załącmik nr 2 do regulalninu Konhlrsu plasĘcmego dla dzieci i młodzieży pt. ,, Przemocy w rodzinie mówię NIE'

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEKAZAMA PRA\Y AUTORSKICH

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy przesłanej w ramach
Konkursu plastyczrego pt. ,,Przemocy w rodzinie mówię NIE". Oświadczam, że przesłana praca nie narusza
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzeciń.
Jednocześnie w1yrńan' zgodę na nieodpłatlre przekazanie PCPR praw autorskich, (niewyłączrych) praw majątkowych
do w/w prac w zakresie:

utrwalania i zwielolaotriania nadesłanej pracy - wfiarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę,
ilość i wielkość nakładu;

obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem,
uĘczenie oryginału lub egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową wystawianie, odtworzeńe,
publiczre udostępnianie pracy w sposób umożliwiający kazdemu dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, publiczre rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnyn, wprowadzanie korekly
i redakcji tekstu, dokonywanie slaótów i opracowń, wykorzystywanie pracy lub jego fragmentu do innego celu;

orM prawa pokrewnego z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób zsllyczajowo
przyjęty.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na PCPR własności
nadesłanego egzemplarza bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.

Miejscowość, data Czltelny podpis autora pracy Czytelny podpis opiekuna prawnego



Załącmik nr 3 do regilaminu Konhlrsu plastycmego dla dzieci i młodzieżry pt. ,, Przemocy w rodzinie mówĘ NIE'

I<L AU ZULA INF ORMACYJNA

doĘcząca ochrony danych osobowych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

zgodna z rozporzqCzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 lcwietnia 20I6r,

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczesfoiika Konkursu plastycznego dla dzieci

i rńodzieĘ pt, ,,Ptzemocy w rodzinie mówię NIE" jest Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie z siedzibą we Wschowie, ul. Plac Kosynierów Lc, 67 - 400 Wschowa, tel.

65154017 58, adres e-mail: pgpn{ 9h9wą@92.pl

Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu plastyczrego dla dzieci irrlJodzieĘ

pt. ,,Przemocy w rodzinie mówię NIE!"

Przysługuje PanilPanu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwatzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania

zaprzestania przetwatzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody

w dowolnym momencie orźLz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem

umownym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W prąlpadku

niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przysĘlienie do konkursu.

Dane osobowe laureatów konkursu będą podlegĄ udostępnieniu podmiotom trzecim

poptzez upowszechnienie ich imienia i nazwiska oraz klasy i szkoĘ do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.wschowa.info.pl,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcprwschowa.pl orazw innych mediach.

Dane udostępnione przez P ani{Pana nie będą podlegĄ profi lowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazaó danych osobowych do pństwa trzeciego

lub organizacj i międąmarodowej .

Dane osobowe będą przechowywanę przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwum pństwowym, |icząc od początku roku następującego po roku,

w któr5im została wy ażona zgo da na przetw arzanie danych osobowych.
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