Regulamin konkursu plastycznego
„ Tu jest mój dom „
- Namaluj to co sprawia Ci radość i wygraj nagrody!
Konkurs organizowany przez
Fundację Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „ Nasze Dzieci”
pod Patronatem Honorowym Starosty Przasnyskiego
Cele konkursu:
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej do kreatywnego spędzenia
czasu wolnego.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Wyrażanie emocji i spostrzeżeń przez sztukę.
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie indywidualnych zdolności.
5. Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
6. Pobudzanie wyobraźni wśród wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
7. Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Regulamin konkursu:
Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego jest Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i OpiekuńczoWychowawczych „ Nasze Dzieci „ z siedzibą w Krasnem.
Czas trwania Konkursu
Termin składania prac kończy się 30 czerwca 2022r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do30 września
2022r. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych
Organizatora Konkursu.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej na terenie Powiatu przasnyskiego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 18+ pozostających
w pieczy zastępczej.
3. Każdy z uczestników zgłasza jedną własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną.
4. Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników. Nie przyjmujemy prac
zbiorowych.
5. Do konkursu zgłaszać można jedynie prace, które nie zostały wcześniej nagrodzone oraz
wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane
przez inne podmioty.
6. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych
w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
7. Praca plastyczna powinna mieć dołączony formularz rejestracyjny wraz z oświadczeniami.

Termin i warunki dostarczenia prac plastycznych
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą w terminie
do 30 czerwca 2022r. na adres: Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych
„ Nasze Dzieci” ul. St. Chełchowskiego 3 06-415 Czernice Borowe.
2. Każda praca plastyczna na odwrocie musi być opatrzona w metryczkę (imię i nazwisko
uczestnika, data urodzenia) oraz formularz rejestracyjny wraz z oświadczeniami.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje termin stempla pocztowego).
4. Przystępując do Konkursu, Opiekunowie akceptują treść Regulaminu Konkursu
i wyrażają zgodę na opisane w nim zasady prowadzenia Konkursu, co potwierdzone zostaje poprzez
dołączenie do każdej pracy załącznika pn.: Formularz rejestracyjny oraz oświadczenie rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka.
5. Opiekun Uczestnika przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych
autora (tj. imię, wiek).
6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność Organizatora, który
zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.
7. Opiekun uczestnika konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) przesłane prace są własnością autora,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac, które
pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami
i roszczeniami osób trzecich.
Zasady przyznawania nagród
Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych
„ Nasze Dzieci „ wyłoni laureatów, których prace zostaną nagrodzone w następujących kategoriach:
• Dzieci od 3 do 12 lat
• Dzieci od 13 do 18 +.
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki
prowadzenia konkursu.
3. Interpretacja
Regulaminu
należy
wyłącznie
do
Organizatora
Konkursu.
W
sytuacjach
nie
objętych
Regulaminem
decyzje
podejmują
Organizatorzy.
Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27.05.2022r.

Załączniki:
1. Formularz rejestracyjny uczestnika konkursu

Załącznik nr 1
„Tu jest mój dom”
Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………..
Data urodzenia autora:……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………
Numer telefonu opiekuna:………………………………………………………………..

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu ,,Tu jest mój dom” i jestem
świadomy/a, iż złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a) ze zgłoszeniem pracy do konkursu (z chwilą zgłoszenia pracy przenoszę jej własność na
Organizatora),
b) z akceptacją warunków Regulaminu konkursu,
c) z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorom konkursu do umieszczenia w Internecie , prasie
lokalnej fotografii, stanowiącej przedmiot konkursu,
d) z wyrażeniem zgody na: publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora pracy,
przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy na
stronach internetowych Organizatora oraz w serwisie internetowym Facebook w celu
przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e) z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i moich według zasad
określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika) w ww. Konkursie i oświadczam, że dziecko jest autorem pracy, którą
zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób zostały wyjaśnione
i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie prac również do celów reklamowych
Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem
byłaby złożona przez mnie praca, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi
Konkursu.

………………………..……………………………………...
Data i czytelny podpis opiekuna uczestnika

Udzielając powyższej zgody, przyjmuję do wiadomości iż:
1. Administratorem Danych jest Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych
„ Nasze Dzieci” z siedzibą w Krasnem przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2 06-408 Krasne
e-mail: fundacja@fipiow.pl tel. 236574225.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod numerem telefonu 236574225 e-mail: fundacja@fipiow.pl lub
pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu „ To jest mój dom”
oraz w celach informacyjnych i promocyjnych Fundacji na zasadach określonych w powyższym
oświadczeniu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych, w tym ewentualnie wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda, która może zostać odwołana w dowolnym czasie) w związku z przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, wykorzystanie
i rozpowszechnianie (zgodę można wycofać między innymi poprzez złożenie oświadczenia
dostępnego u Administratora lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie
na adres e-mail Administratora).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane
w celu profilowania.

