
Regulamin konkursu plastycznego w ramach projektu ,,Czuję – każdą krzywdę, Żyję – bez
przemocy, Reaguję – na zło – STAWIAM NA GODNE ŻYCIE”.

1. Organizator:  Organizatorem  konkursu  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Sławoborzu.

2. Cel  konkursu:  Celem  konkursu  jest  zainicjowanie  refleksji  oraz  uwrażliwienie  dzieci

i młodzieży w wieku 8 – 14 lat na temat zjawiska przemocy w rodzinie i nadanie tym refleksjom

formy plastycznej.

3. Termin i miejsce nadesłania prac:  Prace należy składać w siedzibie Ośrodka, w pokoju nr

5  w  terminie  do  25.09.2018r.  lub  wysłać  na  adres:  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

ul. Leśna 1A, 78-314 Sławoborze z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

4. Adresaci konkursu:  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 8 – 14 lat

z terenu gminy Sławoborze. Konkurs przewiduje podział na 2 grupy wiekowe:

 maluszki – 8 - 11 

 starszaki – 12 - 14

5. Zasady konkursu: Konkurs jest realizowany w ramach projektu ,,Czuję – każdą krzywdę, Żyję

–  bez  przemocy,  Reaguję  –  na  zło  –  STAWIAM  NA  GODNE  ŻYCIE”,  który  jest

współfinansowany z Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z Ministerstwa Rodziny, Pracy

i  Polityki  Społecznej.  Uczestnik  w  ramach  konkursu  wykona  samodzielnie  jedną  pracę

plastyczną. Praca musi nawiązywać do tytułu konkursu. Praca może zostać wykonana dowolną

techniką  (  farby, kredki,  wycinanki,  itp.),  w formacie  A3 lub A4. Każda praca na odwrocie

powinna zawierać dane uczestnika, tj. imię i nazwisko, adres oraz wiek. Do każdej pracy należy

dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.  Prace

bez  załączonego  i  podpisanego  dokumentu  nie  będą  branie  pod  ocenę  komisji.  Organizator

konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu i takie,

które będą naruszały zasady etyczne. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Zasady  oceny  prac  i  przyznawania  nagród:  Komisja  konkursowa  powołana  przez

organizatorów oceniać będzie prace w 2 kategoriach: 

I kategoria - dzieci w wieku 8 - 11 lat

II kategoria - dzieci w wieku 12 - 14 lat

W każdej kategorii Komisja konkursowa przyzna nagrodę za I, II i III miejsce, uhonorowany

uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom. 



Ocena  pracy  konkursowej  dotyczyć  będzie  w  szczególności  staranności  i  samodzielności

wykonania,  atrakcyjności  plastycznej  pracy  oraz  zgodności  pracy  z  hasłem  przewodnim

konkursu. 

Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  we  wrześniu  2018r.  Wyniki  konkursu  i  nagrodzone  prace

biorące  udział  w  konkursie  będą  zamieszczone  na  stronie  internetowej  GOPS.  Efekty  prac

konkursowych zostaną  umieszczone  w broszurze,  która  zostanie  zlecona  do profesjonalnego

wydruku.  Nagrody  zostaną  wręczone  w  wyznaczonym przez  Organizatora  miejscu  i  czasie,

o którym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

7. Postanowienia końcowe.  Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  na

stronie internetowej www.gops.slawoborze.pl oraz w siedzibie Ośrodka – pokój nr 5.  Nadesłane

prace  konkursowe  i  formularze  zgłoszeniowe  nie  podlegają  zwrotowi.  W  sprawach

nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  rozstrzyga  Organizator.  Nagrody  i  dyplomy

finansowane będą ze środków pochodzących  z opłat  za korzystanie  z zezwoleń  na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz dofinansowania w ramach projektu ,,Czuję – każdą krzywdę, Żyję –

bez przemocy, Reaguję – na zło – STAWIAM NA GODNE ŻYCIE” realizowanego w ramach

dofinansowania  z  Programu  Osłonowego  ,,Wspieranie  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Uczestnictwo w konkursie wiąże się jednocześnie ze zgodą tych osób na przetwarzanie danych

osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz publikacji fotorelacji na

stronie internetowej www.gops.slawoborze.pl oraz wydruku broszury. 

Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe jest Gminny Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w  Sławoborzu,  ul.  Leśna  1a,  78-314  Sławoborze,  tel.  94  36  47 564,

sekretariat@gops.slawoborze.pl, www.gops.slawoborze.pl.

Dane kontaktowe do powołanego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych: tel. 94 36 50 299,

iod@gops.slawoborze.pl, pokój nr 6, ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze.

Równocześnie  informuję,  że  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych

osobowych,  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom  niż  upoważnionym  na  podstawie

przepisów  prawa.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  pięciu  lat  poczynając  od

1 stycznia roku następnego, po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb

GOPS Sławoborze oraz dla celów kontrolnych.

http://www.gops.slawoborze.pl/

