
Załącznik nr 3  

do Zarzadzenia Kierownika     

12/2020 z dnia 13.05.2020 

 

Regulamin konkursu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego: 

„Kolory codzienności” 

 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tucholi (dalej PCPR).  

2. Konkurs jest skierowany do rodzin zastępczych z powiatu tucholskiego. 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

4. Udział w konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego. 

Zadanie uczestników: 

Zadaniem uczestników jest nagranie filmiku o życiu codziennym rodziny zastępczej. 

Powinien to być autorski, stusekundowy filmik ukazujący codzienne życie rodziny zastępczej.  

   

Wymagania dotyczące konkursu:                         

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać plik z filmikiem - format avi, lub mp4 lub 

mpg lub wmv oraz płyta CD. 

2. Uczestnikami konkursu są rodziny zastępcze z powiatu tucholskiego. 

3. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 100 sekund. 

4. W nagraniu może wziąć udział cała rodzina, poszczególni jej członkowie lub sami 

rodzice zastępczy, którzy w ciekawy sposób opowiedzą o swej pracy, a warunkowane 

jest to możliwością podpisania wszystkich zgód z załączników.  

5. Każdy film musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej opublikowany 

lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie. 

6. Każda rodzina może zgłosić do konkursu tylko jeden film.  



7. Z laureatami konkursu zostanie zawarta umowa dotycząca praw autorskich, odmowa 

zawarcia takiej umowy będzie jednoznaczna z brakiem możliwości przyznania 

nagrody. 

8. Prace należy złożyć do 27 maja 2020 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie, 

opatrzonej napisem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 

7,  89- 500 Tuchola z dopiskiem: Konkurs: „Kolory codzienności”. Film prosimy 

dostarczyć drogą pocztową lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed 

budynkiem Starostwa Powiatowego w Tucholi (liczy się data wpływu do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi) wraz z: 

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

− klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu; 

9. Adres, na który należy dostarczyć / nadesłać filmik, kartę zgłoszenia i zgodę na 

wykorzystanie wizerunku to: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

ul. Pocztowa 7 

89- 500 Tuchola 

lub 

pcprtuchola@wp.pl 

z dopiskiem : „Kolory codzienności” 

 

Ocena prac: 

Wykonawców oceniać będzie specjalnie powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tucholi Komisja Konkursowa. Zadaniem komisji będzie wybór 3 

najlepszych Wykonawców, którym przyznane zostaną miejsca I-III. Pod uwagę będą brane: 

zgodność z tematem i pomysłowość. Zwycięskie filmiki zostaną ogłoszone na stronach 

internetowych, administrowanych przez Powiat Tucholski oraz  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tucholi  w dniu 1 czerwca 2020 r. na zasadach określonych w odrębnej umowie. 

Decyzje komisji są niepodważalne, nie przysługuje od nich odwołanie. 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu; 

- wartość artystyczna: pomysłowość i kreatywność; 



- jakość techniczna, tzn. estetyka pracy, montaż i jakość dźwięku; 

- edukacyjno-społeczne uwzględniające promocję rodzicielstwa zastępczego; 

Nagrody: 

Organizator konkursu zapewnia nagrody główne dla zwycięzców oraz drobne upominki dla 

wszystkich uczestników konkursu.  

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.  

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. 



 

Uwagi końcowe:  

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji filmików i promocji w celach 

propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. W tym zakresie uczestnik przenosi na 

organizatora autorskie prawa do utworu. 

3. Nabycie ww. praw przez Organizatora następuje nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

4. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

6. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Natalia Kamecka, tel. (052) 559 20 18 

7. Link do adresu internetowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

www.pcprtuchola.pl 

 

 

http://www.pcprtuchola.pl/

