
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mapa moich marzeń”

"Mapa moich marzeń" to graficzna forma przedstawienia naszych marzeń i celów.

 Dzięki marzeniom poznajemy siebie i wpływamy na rzeczywistość to one nas ożywiają i motywują

do działań dla których zostaliśmy przywołani na ten świat. 

Mapa jest zdefiniowaniem tego, co chcemy osiągnąć, dostać, posiadać, zrealizować i gdzie być.

Organizatorzy:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Asystent Rodziny

Współorganizatorzy:

• Urząd Gminy w Sokolnikach, GKRPA w Sokolnikach

1. Celem konkursu jest:

• promowanie wartości rodzinnych

• zachęcanie do powielania dobrych wzorców

• rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przekonań

• pobudzanie wyobraźni dziecięcej

• wskazanie form możliwości spędzania czasu wolnego bez alkoholu i używek

• uświadomienie  uczniom,  że  marzenia  czynią  nas  wielkimi,  że  w  dużej  mierze

od umiejętnego snucia marzeń zależy jakość naszego życia, przekonanie jak ważne jest, aby

swoje marzenia traktować poważnie i traktować je jak cele do osiągnięcia

2. Uczestnictwo w konkursie:

• Konkurs adresowany jest do dzieci klas I-III oraz IV-VI - uczniów ze szkół podstawowych

z terenu Gminy Sokolniki

• Zadaniem  uczestników  jest  wykonanie  prac  w  dowolnej  technice,  w  formacie  A4

odpowiadającemu tematowi konkursu

• Każdy uczestnik będzie mógł przedstawić jedną pracę

• Prace nadesłane na konkurs  muszą być pracami własnymi,  wcześniej  niepublikowanymi

i nienagrodzonymi w innych konkursach

• Praca  konkursowa  powinna  być  ciekawym  i  oryginalnym  projektem  przedstawiającym

marzenia uczestników

• Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną udostępnione w formie elektronicznej

na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy,Facebook Urzędu Gminy



• Prace nadesłane bez opisu nie będą oceniane, powinny zawierać: imię i nazwisko oraz klasę

i szkołę

• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny

• Liczba prac z danej placówki jest dowolna

3. Termin i miejsce składania prac:

• Prace  należy  złożyć  do  skrzynki  podawczej  umieszczonej  w  korytarzu  głównym

w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Sokolnikach  ul.  Parkowa  6/3  ,

98-420 Sokolniki  do 5.06.2020r., bądź  przesłać  pocztą  na  wskazany adres  z  dopiskiem

Konkurs plastyczny - „Mapa moich marzeń”. Decyduje data stempla pocztowego.

• Nadesłane lub złożone  prace nie podlegają zwrotowi.

• Wraz  z  pracą  plastyczną  należy  złożyć  wypełniony  załącznik  nr  1  i  2  do  regulaminu

konkursu oraz podpisaną Klauzulę Informacyjną. 

• Praca  wraz  z  załącznikami  o  których  mowa  wyżej  powinna  być  złożona  w  zaklejonej

kopercie z dopiskiem „ Mapa moich marzeń”. 

4. Kryteria oceniania:

• Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

• Jury podejmuje decyzję większością głosów. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

• Złożone  prace  będą  oceniane  pod  względem:  zgodności  pracy  z  tematem  konkursu,

ciekawego ujęcia tematu, samodzielności i oryginalności

• Dla zwycięzców konkursu  przewidziane  jest  6  nagród rzeczowych.  Pozostali  uczestnicy

konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. 

• Ogłoszenie  wyników  konkursu,  nastąpi  w  miesiącu  VI  /  br.  Każdy  opiekun  prawny

uczestnika konkursu otrzyma z GOPS w Sokolnikach wiadomość za pośrednictwem sms

o terminie i sposobie odbioru nagrody.

5. Prawa autorskie:

• Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna

prawnego  autora  pracy  oświadczenia  o  przeniesieniu  praw  autorskich  na  Organizatora

Konkursu (załącznik nr 1), iż przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej

pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie

i  terytorialnie  licencji  wyłącznej  na wykorzystanie  pracy Konkursowej  na następujących

polach:

➢ druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie

➢ upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do

upowszechnienia

• Realizacja  Konkursu  wymaga  przetwarzania  i  przechowywania  danych  osobowych,



co  wymaga  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  .  Nadesłane  prace  przechodzą

na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji

bez uiszczania honorarium autorskiego. Przy eksponowanych pracach (publikacje prasowe,

internet), będzie umieszczone imię i nazwisko autora pracy plastycznej oraz adres szkoły

uczestnika konkursu.

• Uczestnicy  konkursu  ponoszą  odpowiedzialność  za  naruszenie  praw  osób  trzecich

w szczególności praw autorskich. 

6. Postanowienia końcowe:

• Wzięcie  udziału  w  Konkursie  i  przekazanie  pracy  na  Konkurs  jest  równoznaczne

z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu

• Organizator zastrzega sobie prawo do:

➢ zmiany  postanowień  Regulaminu,  w  tym  w  odniesieniu  do  zasad  i  warunków

uczestnictwa  w  Konkursie,  w  przypadki  zmian  przepisów  prawnych  lub  innych

istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na  organizowanie  Konkursu.  Zmienione

postanowienia  Regulaminu  obowiązują  od  momentu  poinformowania  Uczestników

droga mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników

➢ nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac

➢ odwołania konkursu bez podania przyczyny

➢ rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu

• Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego  część.


