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KONKURS PLASTYCZNY  
na wykonanie plakatu nt. „RODZIC na ZASTĘPSTWO”  

realizowany w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej 
promowania rodzicielstwa zastępczego. 

 
„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy  

i integracji społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

REGULAMIN 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

1. ORGANIZATOREM konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we 
Wrocławiu.  

2. Konkurs kierowany jest do grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS  
w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, ze 
szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli rodzinnych domów dziecka  
i placówek opiekuńczych z terenu województwa dolnośląskiego. 

3. CELEM konkursu jest: 
 Promocja kampanii promocyjno-informacyjnej dot. rodzicielstwa zastępczego  

o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form 
integracji społecznej, 

 Wyłonienie najlepszej pracy plastycznej, której temat będzie odwoływał się do 
ww. kampanii. Najlepsze prace, będą wykorzystane w kampanii.  

4. KONKURS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

CZĘŚĆ II – KRYTERIA UCZESTNICTWA 

1. Prace na konkurs powinny być zgłaszane za pośrednictwem Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie, do których zadań należy: 

 Informowanie o konkursie podległe rodzinne domy dziecka oraz placówki 
opiekuńcze, rodziców zastępczych, a przede wszystkim dzieci 

 Zbieranie prac konkursowych przygotowanych przez dzieci – wychowanków 
ww. jednostek. 
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 Przekazanie prac Organizatorowi Konkursu 

CZĘŚĆ III WARUNKI KONKURSU 

1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana lub prezentowana na 
innych konkursach i nie może naruszać innych praw autorskich. 

2. Praca powinna zostać przygotowana indywidualnie, a jedna osoba może 
przygotować maksymalnie 2 prace; 

3. Prace powinny być przesłane w wersji papierowej (typu Bristol) w formacie A3 
lub A2, nieoprawione, wykonane w dowolnej technice. 

4. Wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać: 

 Imię i Nazwisko Uczestnika,  
 Adres zamieszkania, lub adres placówki pobytowej, 
 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz nr telefonu kontaktowego. 

5. Opis na odwrocie nie może być widoczny na pierwszej stronie pracy. 

6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje 
komisji będą ostateczne. 

7. Kryteriami oceny będą: zgodność przesłania zawartego w pracy z celem konkursu, 
wyrazistość, pomysłowość, zawartość merytoryczna, forma estetyczna pracy, 
oryginalność pracy. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego Formularza 
Zgłoszeniowego do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) oraz 
Oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu), które można pobrać ze strony 
internetowej Organizatora – www.dops.wroc.pl 

9. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

10. Prace należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 31.05.2013 r.                               
z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY - „RODZIC na ZASTĘPSTWO””. Decyduje 
data stempla pocztowego. 

CZĘŚĆ IV – NAGRODY 

1. Trzy pierwsze miejsca otrzymają następujące nagrody rzeczowe: 

I nagroda – Tablet 
II nagroda – Smartfon 
III nagroda – Aparat fotograficzny 

2. Najlepsza praca Konkursowa zostanie wydrukowana w formie plakatu (I miejsce), 
a dwie pozostałe zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych (Kubek  
i Puzzle). 
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2. Dodatkowo, dla PCPR-ów, z których pochodzą zwycięzcy, Organizator Konkursu 
przekaże gadżety promujące kampanię, które zostaną przygotowane  
z wykorzystaniem nagrodzonych prac. 

3. Wyróżnione prace zostaną rozpowszechnione na terenie województwa 
dolnośląskiego. 

4. Organizator może przyznać dodatkowo dowolną ilość wyróżnień w postaci 
dyplomów dla prac biorących udział w Konkursie. 

CZĘŚĆ V – OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

1. Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał zgłoszone prace. 

2. Uczestnik oświadcza, że 

 przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przysłanych prac, nie 
są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie 
naruszają praw tych osób, 

 praca wolna jest od wad prawnych, a w przypadku ich ujawnienia zobowiązuje 
się do ich usunięcia oraz do pokrycia wszelkich kosztów ich usunięcia oraz 
roszczeń osób trzecich. 

 posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z przysłanych prac. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw 
autorskich do złożonych na następujących polach eksploatacji, w tym np. do:  

 wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności 
promocyjnej, reklamowej, informacyjnej oraz rozporządzania i dokonywania 
jego przeróbki lub adaptacji, 

 
 druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie,  

 
 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac 
konkursowych,  
 

 używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-
ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera),  

 
 w przypadku pojawienia się w przyszłości pól eksploatacji wyżej nie 

wymienionych, zostaną one przeniesione na Organizatora bez konieczności 
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regulowania przez Organizatora jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z 
tego tytułu, na wskazanych przez Organizatora polach eksploatacji. 
 

4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników, wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych dzieci 
przystępujących do Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Prace niespełniające 
zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę do oceny przez Komisję 
Konkursową. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki. 

CZEŚĆ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 
www.dops.wroc.pl 

2. PCPRy, których podopieczni zostali laureatami zostaną powiadomione o 
wynikach Konkursu droga pocztowa lub elektroniczną w terminie do 
10.06.2013r.  Na Centrach Pomocy spoczywa obowiązek poinformowania 
laureatów o wynikach Konkursu. 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród PCPRy zostaną powiadomione listownie 
bądź telefonicznie. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 
Konkursu. 

5. Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgnąć w Dolnośląskim 
Ośrodku Polityki Społecznej – Dział Funduszy Unijnych, pod nr tel. 071/770 42 
28, e-mail: konkursEFS@dops.wroc.pl 

6. W sprawach niedających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 


