REGULAMIN
Konkursu rysunkowego pod hasłem
„Moje życie, moja historia”
§1
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórska 34 wraz z Partnerem realizacji zadania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku z siedzibą w Radomsku, ul.
Kościuszki 10.
§2
Konkurs rysunkowy jest organizowany w związku z realizacją projektu „Ja i Ty – klub
pokoleń” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.
§3
Konkurs adresowany jest do osób w trzech kategorii wiekowych:
– dzieci w wieku od 6 lat do 17 lat,
– osób w wieku od 18 lat do 59 lat,
– osób w wieku od 60 lat i więcej.
§4
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej,
w dowolnej technice artystycznej i dowolnego formatu, dotyczącej zaprezentowania
pomysłu na siebie, na spędzanie czasu wolnego, swojej drogi zawodowej, społecznej czy
wyborów życiowych. Konkurs ma na celu promowanie aktywności w codziennym życiu.
§5
Do każdej pracy należy załączyć (dopiąć):
1. Wypełnione i podpisane Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie plastycznym.
2. Wypełnioną i podpisaną Zgodę na wykorzystanie wizerunku w Konkursie
plastycznym.
Prace, które nie będą posiadały załączonych i zgodnych z wyżej wymienioną specyfikacją
druków nie będą oceniane.
Każdą pracę należy zapakować w kopertę z dopiskiem Konkurs plastyczny „Moje życie,
moja historia”.
§6
Prace plastyczne powinny zostać dostarczone do siedziby Partnera realizacji zadania:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 10
97 - 500 Radomsko
osobiście lub listownie w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30.11.2018r. do
godziny 15.30. Decyduje data wpływu do siedziby Partnera realizacji zadania tj. ww.
Ośrodka.
§7
1. Dla dokonania oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołana Komisja
Konkursowa spośród przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz Partnera
realizacji zadania.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyznając po trzy nagrody w każdej

kategorii wiekowej.
§8
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
• zgodność pracy plastycznej z podaną tematyką,
• wrażenie estetyczne,
• inwencja i pomysłowość prezentacji tematu.
Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych pomysłów.
1.
2.
3.
4.

§9
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.12.2018r.
Wyłonieni na podstawie powyższych kryteriów zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
Przewiduje się wręczenie dziewięciu nagród rzeczowych – po trzy nagrody
w każdej z kategorii wiekowej.
O terminie i miejscu wręczeniu nagród Organizator Konkursu poinformuje
zwycięzców telefonicznie.

§ 10
Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych
nagród.
§ 11
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych
w dalszych działaniach edukacyjno – informacyjnych.
2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
3. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
4. Organizator Konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków
udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.
§ 12
1. Uczestnicy, opiekunowie prawni biorący udział w Konkursie akceptują niniejszy Regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich
danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. Administratorem danych jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”
z siedzibą w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34.
3. Dane osobowe uczestników, opiekunów prawnych pozyskane są wyłącznie do celów organizacji Konkursu oraz przekazania nagród i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
4. Dane osobowe uczestników, opiekunów prawnych przechowywane będą do momentu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przekazania nagród.
5. Każdy uczestnik, opiekun prawny biorący udział w Konkursie ma prawo w sprawie
swoich danych osobowych do cofnięcia zgody, sprostowania i usunięcia danych,
złożenia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości
udziału w Konkursie plastycznym.

7. Dane osobowe uczestników oraz ich opiekunów prawnych nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego.
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