REGULAMIN KONKURSU
Organizator
1. Organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem „Dzieci i młodzież
kontra nałogi”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Chrzanów - Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Chrzanowie, ul.
Oświęcimska 9, zwana dalej „Organizatorem”.
Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
a) przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży,
b) przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży,
propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia
innych pozytywnych wartości,
c)

i

Uczestnicy
2. W Konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół
podstawowych z terenu Gminy Chrzanów, spełniający warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną w oświadczeniu,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w Regulaminie Konkursu;
b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w
niniejszym Regulaminie;
c) dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty
zgłoszeniowej zawierającej oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oraz oświadczenia o zrzeczeniu się majątkowych praw autorskich.
Dokumenty stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu Konkursu i
dostępne są na stronie internetowej www.ops.chrzanow.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
Konkurs
5. Przyjmowanie prac trwa od 15.10.2019 r. do 14.11.2019 r. do godz. 14.00.
6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice,
z wyłączeniem prac przestrzennych, na arkuszu o wymiarze 210 mm na 297 mm
(format A4) o tematyce związanej z celem konkursu.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w 3 kategoriach:
a) dzieci przedszkolne,
b) dzieci z klas I – III szkół podstawowych,
c) dzieci z klas IV – VIII szkół podstawowych,

Do konkursu będzie przyjmowanych po wstępnej ocenie i weryfikacji
przeprowadzonej przez poszczególne jednostki szkolne lub przedszkolne do 5
wybranych najlepszych prac konkursowych z kategorii dzieci klas I – III szkoły
podstawowej, do 5 wybranych prac kategorii dzieci z klas IV - VIII szkoły
podstawowej oraz do 5 wybranych prac z kategorii dzieci przedszkolnych.
8. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być nowe, zgodne z Regulaminem
Konkursu wykonane samodzielnie przez Uczestników i muszą być wolne od wad
prawnych. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie zapisać:
a/imię i nazwisko autora pracy
b/nazwę szkoły lub przedszkola i w przypadku uczniów klasę.
c/tytuł pracy
d/imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna
9. Prace konkursowe muszą być złożone lub przesłane na adres biura Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie, ul.
Oświęcimska 9, pok. 118 do dnia 14.11.2019 r. do godz. 14.00 – decyduje data
wpływu, a nie data stempla pocztowego.
10. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie:
załącznika do Regulaminu Konkursu „Dzieci i młodzież kontra nałogi”
i złożenie lub przesłanie go drogą pocztową na adres:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów lub drogą elektroniczną na adres
mailowy: tura.zbigniew@ops.chrzanow.pl Zgłoszenie na konkurs oznacza
zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz pracy konkursowej.
11. Niespełnienie przez Uczestnika warunków formalnych lub technicznych
określonych w regulaminie Konkursu powoduje odrzucenie pracy konkursowej
przez Organizatora.
Ocena prac i Komisja Konkursowa
12. Komisja Konkursowa składa się z 5 osób.
13. Ocenie podlegać będzie:
a) estetyka wykonania;
b) pomysłowość;
c) przekaz informacji;
14. Wyniki Konkursu ogłoszone przez Komisję są ostateczne. Od decyzji Komisji nie
przysługuje odwołanie.
15. Prace mogą zostać wykorzystane do materiałów profilaktycznych, w
szczególności plakatów i ulotek, dystrybuowanych m.in. na terenie
chrzanowskich szkół i przedszkoli.
Rozstrzygnięcie Konkursu
20.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2019r.
21. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej
wiadomości informacji o laureatach.
22. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.ops.chrzanow.pl oraz w biurze Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie.
Nagrody

23. Nagrody konkursowe przyznawane są przez Komisję Konkursową.
24. Komisja Konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace plastyczne w każdej
kategorii.
25. Za zajęcie I, II, III miejsca Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
26. Nagrody i dyplomy będą do odbioru po ogłoszeniu wyników Konkursu na scenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chrzanowie lub w przypadku
nieobecności autora w biurze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chrzanowie
27. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymają dyplomy wyróżnienia.
28. Nagrody są finansowane ze środków Gminy Chrzanów - Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie.
Prawa autorskie
30. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu wszystkie przesłane prace konkursowe
stają się własnością Organizatora Konkursu, który może je wykorzystywać bez
ograniczeń co do terytorium i czasu oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i
prawnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym
miejscu i czasie.
Z chwilą zgłoszenia prac na Konkurs uczestnicy przenoszą nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera,
najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania,
wystawiania i prezentowania w Internecie oraz prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich.
Ochrona danych osobowych
31. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu., wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.
32. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
Postanowienia końcowe
33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu
Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do
zamknięcia Konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.
34. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Dodatkowe informacje udziela są w biurze Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chrzanowie pod nr tel. 32 623 13 71

