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Załącznik nr 2 

do Zarzadzenia Kierownika     

12/2020 z dnia 13.05.2020 

 

Regulamin konkursu plastycznego z okazji Dnia Dziecka:   

„Odlotowy Dzień Dziecka” 

 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Powiat Tucholski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Tucholi wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Lubiewie przy 

udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.. 

2. Cele konkursu: 

1) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej; 

2) rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

3) stworzenie płaszczyzny do spędzania czasu bez komputera i prezentacji własnych dokonań 

twórczych; 

4) wyłonienie pracy, która w przyszłym roku będzie promowała organizowany Dzień 

Dziecka. 

3. Adresaci konkursu: 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu 

tucholskiego. 

4.Tematyka pracy plastycznej: stworzenie plakatu promujacego pod hasłem: „Odlotowy 

Dzień Dziecka” 

5. Format pracy: 

Praca plastyczna formatu A4. 

6. Technika wykonania: 

Techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż.  

7. Termin i miejsce składania prac: 

Prace należy złożyć do 25 maja 2020 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola 

z dopiskiem: Konkurs: „Odlotowy Dzień Dziecka”. Pracę (nie podpisujemy jej  

z żadnej ze stron) prosimy dostarczyć drogą pocztową lub wrzucić do skrzynki podawczej 

znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tucholi wraz z: 

1) kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

2) klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 
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8. Warunki uczestnictwa: 

1) pracę należy wykonać samodzielnie; 

2) jedna osoba może złożyć maksymalnie jedną pracę plastyczną; 

3) prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane,  

w przypadku prac nadsyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego; 

4) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu; 

5) warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, prace osób, które nie wyrażą takiej zgody zostaną zniszczone; 

6) laureatem konkursu może zostać osoba, która wyrazi zgodę na publikację wizerunku;  

7) organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny; 

8) z laureatami konkursu zostanie zawarta umowa dotycząca praw autorskich, odmowa 

zawarcia takiej umowy będzie jednoznaczna z brakiem możliwości przyznania nagrody.   

9. Prawa autorskie: 

1) z chwilą nadesłania przez uczestników konkursu do PCPR prac konkursowych, na PCPR 

przechodzą nieodpłatnie autorskie niewyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac 

w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu 

bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą 

przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu 

terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, 

wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa 

książkowego, materiału promocyjnego organizatorów konkursu, artykułów prasowych; oraz 

prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska autora (autorów) 

w sposób zwyczajowo przyjęty. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego 

utworu (pracy) powoduje przeniesienie na PCPR własności nadesłanego egzemplarza tego 

utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.  
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2) uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi 

pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.  

3) w wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie 

naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w konkursie 

zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez 

organizatora. 

4) uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i z tego tytułu przysługuje im do 

nich pełnia praw autorskich.  

5) uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich. 

10. Ocena prac: 

Ocena prac będzie przeprowadzona przez komisję powołaną przez Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zadaniem komisji będzie wybór 3 najlepszych prac, 

którym przyznane zostaną miejsca I-III w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III 

oraz uczniowie klas IV-VI, biorąc pod uwagę zgodność z tematem i estetykę pracy, 2 

wyróżnień (po jednym w każdej kategorii wiekowej) oraz 1 pracy, która będzie wykorzystana 

do przygotowania plakatu promującego Dzień Dziecka w 2021 r. 

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

11. Oceniając prace jury weźmie pod uwagę: 

1) zgodność z tematyką; 

2) estetykę pracy; 

3) oryginalność; 

4) staranność wykończenia; 

5) samodzielność wykonania. 

12. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 

Ogłoszenie wyników i forma przekazania nagród nastąpi w dniu 1 czerwca 2020 r. Informacja 

o laureatach zostanie zamieszczona na stronie interentowej www.tucholski.pl oraz 

www.pcprtuchola.pl.  

 

  

http://www.tucholski.pl/
http://www.pcprtuchola.pl/

