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Regulamin Konkursu Artystycznego 

„Czas na działanie!” 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia  Konkursu 

Artystycznego „Czas na działanie!” („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie. 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Zgorzelcu  

ul. Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec – zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

  

§2. Zasady Konkursu 

1. Celem Konkursu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz przemocy 

rówieśniczej wśród młodzieży. W wykonaniu prac liczy się przede wszystkim 

pomysł, kompozycja i zgodność z tematem.   

2. Organizator powoła jury Konkursu (dalej „Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Konkurs ma charakter zamknięty w kategoriach: 

a). przedszkola i szkoły podstawowe w klasach 1-6 – konkurs na pracę plastyczną; 

b). szkoły podstawowe w klasach 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich 

typów z pominięciem uczelni wyższych – konkurs filmowy. 

5. Konkurs plastyczny ma charakter indywidualny. Konkurs filmowy ma charakter indywidualny 

lub grupowy. Grupa liczy do 5 osób + pełnoletni opiekun. Opiekun jest obowiązany sprawdzić 

treści i formy prezentowanej pracy pod względem spełnienia wszystkich obowiązujących norm 

prawnych oraz zgodności z regulaminem konkursu. 

6. Uczestnik biorący udział w konkursie może wykonać jedną pracę – indywidualną lub w 

grupie. 

7. Praca plastyczna powinna mieć format A4, winna być wykonana na papierze bez 

elementów trójwymiarowych, podpisana na odwrocie – imię, nazwisko, klasa, szkoła i dane 

opiekuna. Film wykonany w ramach konkursu może mieć różne formy i techniki – utrwalony 

na nośniku cyfrowym (podpisana płyta DVD lub pendrive). Film nie powinien być dłuższy niż 3 

minuty. 

8. Prace filmowe nadsyłane na Konkurs powinny być wykonane w rozdzielczości 

umożliwiającej wyświetlanie na dużym, kinowym ekranie.  
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9. Materiały nadsyłane na Konkurs oraz nośniki, na których będą zapisane nie będą 

zwracane. Nie ma możliwości przegrywania filmów podczas dostarczania do Organizatora 

przez jego pracowników.  

10. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu wyłączne prawa 

autorskie do pracy plastycznej (i jego odzwierciedlenia graficznego – skan lub zdjęcie) lub filmu 

i jego elementów, akceptuje niniejszy regulamin, udziela Organizatorowi nieodpłatnych praw 

majątkowych zależnych, do wykorzystywania nadesłanych filmów lub ich fragmentów a także 

zdjęć (tzw. Stopklatka) w celach promujących Konkurs oraz PCPR Zgorzelec: w Internecie oraz 

w dowolnej przestrzeni wystawienniczej, w mediach, w materiałach drukowanych i cyfrowych. 

Zezwolenie jest nieodpłatne, ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczone terminem oraz 

może być wykorzystywane wielokrotnie.  

11. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem udzielonym 

Organizatorowi Konkursu, iż nie narusza ona praw osób trzecich, a w szczególności 

rozpowszechnienie jej nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób 

przedstawianych w filmie albowiem film spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o 

ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga 

zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest 

wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 

związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych 

lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, 

krajobraz, publiczna impreza).  

12. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku  

z naruszeniem w wyniku publikacji prac konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi 

Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika Konkursu, który 

nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w pkt. 10 i 11.  

13. Do konkursu dopuszcza się filmy będące efektem jednokrotnej lub wielokrotnej ekspozycji. 

Sama praca musi odzwierciedlać tematykę konkursu. Filmy muszą spełniać wymagania 

dot. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami w tym m.in. napisy dla osób 

niesłyszących. 

14. Prace plastyczne zgłoszone do Konkursu muszą być opisane na odwrocie drukowanymi 

literami – imię, nazwisko, klasa, szkoła i dane opiekuna + kontakt telefoniczny. Tak samo 

opisane muszą być nośniki z filmami. 

16. Wraz ze zgłoszeniem prac do Konkursu, ich autor musi dołączyć  czytelnie wypełnioną, 

kartę zgłoszeniową Konkursu. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej 

Organizatora: www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl. Uczestnik konkursu i jego opiekun prawny jest 

obowiązany dostarczyć także podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

17. Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział w Konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

Zgłoszenia do Konkursu (oznaczone filmy na płycie CD/DVD/pendrive, podpisana karta 

zgłoszeniowa, oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów) należy 
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nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie  do PCPR Zgorzelec (osobiście 

do godz. 12:00) z dopiskiem Konkurs Artystyczny „Czas na działanie!” na adres: PCPR 

Zgorzelec ul. Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec 

18. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i  nadesłane na 

wskazany adres do dnia 10 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu pracy, a nie stempla 

pocztowego!)  

19. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze dwie najlepsze prace konkursowe – 

jedną za pracę plastyczną i jedną za film. Decyzje Jury są ostateczne. Jury może przyznać 

większą ilość nagród w tym wyróżnienia. 

 

§3. Ekspozycja 

1. Wszystkie prace, które zostaną zgłoszone do konkursu będą podlegać ekspozycji w PCPR 

Zgorzelec, a także na stronie internetowej PCPR Zgorzelec i fanpage Facebook. Zostaną 

także przekazane do upublicznienia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 

Zgorzelcu. 

2. Z wręczenia nagród będzie wykonywany materiał prasowy wraz z dokumentacją 

fotograficzną. Jest to nieodłączny element konkursu.  

§4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane mogą być 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 

prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).  

4. Regulamin Konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie 

Organizatora www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl oraz w biurze Organizatora. 

   

 

 

 

26 września 2022 r. 

Renata Andrysz  

Dyrektor PCPR Zgorzelec 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS ARTYSTYCZNY 

”Czas na działanie!” 
 

Proszę wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami, w przypadku pracy 
grupowej należy wypełnić za każdego uczestnika grupy oraz opiekuna. 

 
 

IMIĘ I 
NAZWISKO:........................................................................................................ 
 

 

WIEK, KLASA, SZKOŁA  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………      ………………………………………................…........... 

TELEFON                                                        E-MAIL 

OPIEKUN PEŁNOLETNI UCZESTNIKA …………………………………. 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich pracy nadesłanej na konkurs artystyczny 

pt. ”Czas na działanie!" realizowany przez PCPR Zgorzelec i wyrażam zgodę na ich 

wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu artystycznego „Czas na działanie!"  Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załączoną Klauzulą informacyjną. 

Przetwarzanie moich danych będzie realizowane w zakresie przeprowadzenia konkursu, jego 

promocją oraz w przeprowadzeniu działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy. 

 

………………............….....……………. 

Data i podpis 
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...................................................  
(miejscowość, data)  

 

Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika  
 
Dane opiekuna prawnego:  
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………. 
będący/a prawnym opiekunem podopiecznego:  
 
Imię i nazwisko 
.......................................................………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w konkursie artystycznym  
„Czas na działanie!” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zgorzelcu i akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu.  
 
 

...........................................  
(podpis) 
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Klauzula informacyjna 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w 
celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec. 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875; e-mail 
– iod.pcpr@powiat.zgorzelec.pl. 
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 
lit a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą w celu promocji działań Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 
5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie 
określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PCPR  
w Zgorzelcu. 
6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu i opiekuna prawnego 
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