
Regulamin Konkursu „Rodzina pełna szczęścia” 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie Zespół  

do Spraw Organizacji Pieczy Zastępczej.  

2. Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2017 r. i trwać będzie do 31 maja 2017 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Rodzina pełna szczęścia”. 

4. W Konkursie mogą brać udział wychowankowie rodzin zastępczych z terenu miasta 

Rzeszowa bez ograniczeń wiekowych. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pokoje 10 i 19 lub za pośrednictwem koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej do dnia 31 maja 2017 r. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną w formacie A4 wykonaną w dowolnej technice. 

Temat pracy: „Rodzina pełna szczęścia”. 

3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, 

dowolną techniką. 

4. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. 

5. Każdy uczestnik Konkursu powinien zatytułować pracę oraz podać swoje dane: imię  

i nazwisko oraz wiek, które należy umieścić na odwrocie pracy. Dane te będą służyć do opisu 

prac konkursowych. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 

Praca musi zostać podpisana również przez opiekuna/rodzica zastępczego. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

7. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki Konkursu  

1. Jury powołane przez Organizatora wyróżni 12 prac. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Pikniku organizowanego z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 10 czerwca 2017 r. Dodatkowo informacja o laureatach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS Rzeszów i fanpage Rodzinna Piecza 

Zastępcza w Rzeszowie. 

4. Laureaci otrzymają nagrody.  

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 



6. Decyzja jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

Ochrona danych osobowych: 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922 z późn. zm.). 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz  

do ich zmiany, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem 

danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922  

z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazanie przez opiekuna/rodzica zastępczego pracy na Konkurs oznacza wyrażenie zgody 

na jej wykorzystanie przez Organizatora Konkursu w celach promocyjnych oraz stanowi 

akceptację warunków regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; 

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

       3.  Po zakończeniu Konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom. 

 

 


