REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ
PROMUJĄCĄ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
2021 rok
I. CEL KONKURSU ORGANIZATOR KONKURSU
1. Głównym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Prace plastyczne
mają odzwierciedlać pozytywne aspekty Rodzicielstwa Zastępczego i budować pozytywny
wizerunek opieki zastępczej.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w skrócie
PCPR.
III. UCZESTNICY
Uczniowie z klas II - IV szkół podstawowych z Powiatu Jarocińskiego (siedziba szkoły)
IV. FORMA PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką płaską na kartonie/bloku
technicznym – format A4, orientacja pozioma.
2. Na odwrocie pracy powinny być zapisane następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa,
nazwa szkoły i dane oraz telefon kontaktowy do rodzic/opiekuna prawnego.
3. PCPR nie będzie oceniać prac, które nie spełnią ww. warunków.
4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę.
5. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub zbiorczo – przez szkołę.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi dnia 15 października 2021 r. – informacje o konkursie zostaną
przekazane bezpośrednio do szkół, ponadto informacje o konkursie zostaną zamieszczone stronie
pcprjarocin.pl oraz profilu PCPR w Jarocinie na Facebook
2. Wraz z informacją o konkursie do szkół zostaną przekazane podstawowe informacje nt.
rodzicielstwa zastępczego - materiał służący pomocniczo w celu upowszechnienia wiedzy w tym
zakresie, zarówno wśród grona pedagogicznego, jak i wśród dzieci – uczestników konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu składają prace zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym
regulaminie do dnia 10 listopada 2021 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do PCPR).
4. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR (ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, w
godzinach 7.30 – 15.30) lub wysłać pocztą na ww. adres, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Nie dopuszczone do oceny zostaną prace przesłane w formie elektronicznej.
5. Prace złożone po terminie określonym w ust. 3 nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie określonym przez Dyrektora PCPR.
7. PCPR rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych pięciu prac konkursowych.
8. Jury Konkursu podejmie decyzje o przyznaniu nagród do dnia 25 listopada 2021 r.
9. Organizator Konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu telefonicznie powiadomi laureatów
o jego wynikach. Wyniki zostaną umieszczone także na stronie internetowej PCPR w Jarocinie.
VI. NAGRODY
1. Nagrodą dla laureatów w każdej kategorii są upominki rzeczowe.
2. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w materiałach promujących rodzicielstwo zastępcze.
3. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
4. O terminie i sposobie wręczenia nagród Dyrektor PCPR poinformuje po rozstrzygnięciu
konkursu.

5. Informacje o laureatach konkursu zostaną ogłoszone na lokalnym portalu internetowym.
VII. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe złożone w terminie określonym w rozdz. 5 ust. 3 nie podlegają zwrotowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi
w ramach ustawy o prawie autorskim.
3. Prace złożone w konkursie mogą zostać użyte do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej
w terminie późniejszym.
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów, jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
2. W związku z koniecznością uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników
konkursu wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej klauzuli podpisanej przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia konkursu na pracę plastyczną
promującą rodzicielstwo zastępcze w 2021 r.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w konkursie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w dowolnym okresie jego
trwania.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na bieżąco
na stronie internetowej http://pcprjarocin.pl

