REGULAMIN
Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Adopcja – droga do rodziny”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie plastycznym „Adopcja – droga do rodziny” zwanym dalej „Konkursem”,
a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem

Konkursu

jest

Archidiecezjalny

Ośrodek

Adopcyjny

w

Łodzi,

ul. Broniewskiego 1a, zwany dalej „Organizatorem” we współpracy z Fundacją Służby
Rodzinie „Nadzieja”.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
- motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,
- pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
- kształtowanie empatii, wrażliwości i tolerancji,
- popularyzacja wiedzy i świadomości w zakresie adopcji dzieci, które
- propagowanie jawności adopcji.

§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie
miasta Łodzi.
2. Kategorie wiekowe:
a. Klasy I – III
b. Klasy IV – VI
c. Klasy VII – VIII
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§4
Praca konkursowa
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4,
b. forma i technika - dowolna,
c. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
d. praca nie może naruszać prawa ani ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających
przemoc itp.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną pracę.
3. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie metryczkę: nazwisko autora, imię
autora, klasę i szkołę.

§5
Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu
1.

Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne i bezpłatne.

2.

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 4 do Regulaminu) należy przesłać
lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. na adres:
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
Ul. Broniewskiego 1a
93-162 Łódź

4.

Do pracy konkursowej powinna być załączona podpisana przez Rodziców lub Opiekunów
Prawnych zgoda, której treść zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu. Warunkiem
uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody co najmniej w zakresie wskazanym
w pkt 1 Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5.

Praca konkursowa powinna być przesłana w odpowiednim zabezpieczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu, zapakowaną w sztywną teczkę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma
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z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku transportu.
Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko
własne uczestnika konkursu.
6.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac plastycznych.

7.

W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1
Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do dnia 16.12.2020 r.

8.

W wypadku przesłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien
się znaleźć dopisek: „Praca na konkurs Adopcja – droga do rodziny”.

9.

W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką kurierską lub pocztową
o zachowaniu terminów wskazanych pkt. 3 decyduje data stempla pocztowego.

10. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.
11. Jeśli wykonanie prac będzie miało miejsce w szkole, szkoła zobowiązuje się do
przeprowadzenia tego wykonania zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi przez władze
publiczne lub zarządzające miejscami, w których realizowany będzie Konkurs - w związku
z obowiązującym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznej wywołanego
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§6
Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników
1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród przekazanych prac laureatów w trzech
kategoriach wiekowych.
2. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby, które są osobami bliskimi dzieci, które zgłosiły
prace na Konkurs. Przez osoby bliskie rozumie się osoby pozostające w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanie z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, jak również nauczycieli tych dzieci.
3. Z wyłonienia prac będzie sporządzony protokół.
4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
5. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
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c. sposób ujęcia tematu,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
6. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.
7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
8. Ogłoszenie konkursu nastąpi do dnia 30.12.2020 roku.
9. Szkoły o wynikach konkursu zostaną powiadomione przez Organizatora na mail podany w
zgłoszeniu, które stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§7
Nagrody w Konkursie
1. Laureaci Konkursu wraz z ich Rodzicami/Opiekunami Prawnymi i Nauczycielem
koordynującym wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy
nagrodzonych prac, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, takich jak
koszty przejazdu.
3. Uroczystość wręczenia nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych prac nie odbędzie się,
jeśli okaże się to prawnie niemożliwe z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez władze
publiczne lub zarządzające miejscami, w których realizowany będzie Konkurs - w związku
z obowiązującym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznej wywołanego
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (wówczas wysłanie nagród nastąpi najpóźniej do 14
dni od ogłoszenia wyników konkursu.
4. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody
rzeczowe, ufundowane przez Organizatora ze środków przekazanych przez samorząd
województwa łódzkiego w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
oraz ze środków przekazanych przez Fundację Służby Rodzinie „Nadzieja”.
1 miejsce – tablet
2 miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL
3 miejsce – smartwatch
5. Z chwilą wydania nagrody Laureatowi, Organizator przenosi na wyłączność Laureata
wszelkie uprawnienia związane nagrodą, które Organizator nabył od sprzedawców,
wykonawców, w szczególności uprawnienia z rękojmi i gwarancji.
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6. Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany do pisemnego poświadczenia Organizatorowi
odebrania nagrody.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania
nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w
niniejszym Regulaminie
8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.
§8
Ekspozycja prac
1. Autor pracy i Rodzic/Opiekun Prawny (wyrażając zgodę na uczestnictwo Dziecka
w Konkursie jednocześnie):
a. oświadcza, że praca jest samodzielną pracą a prawa autorskie do niej nie są
w żaden sposób ograniczone,
b. oświadcza,

że

z

chwilą

dotarcia

pracy

do

Organizatora,

nieodpłatnie

przenosi

na Organizatora własność egzemplarza pracy; stąd, Organizator będzie miał prawo
do zachowania wszystkich zgłoszonych w Konkursie prac, w tym nagrodzonych i wyróżnionych.
(dlatego Organizator zachęca do ewentualnego sfotografowania pracy przed jej wysłaniem na
Konkursu).

c. oświadcza, że z chwilą dotarcia pracy do Organizatora, nieodpłatnie przenosi na wyłączność
Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do pracy
na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji w nieograniczonym
czasie i przestrzeni, z prawem zezwalania na przenoszenie praw nabytych na inne osoby; stąd,
Organizator będzie miał prawo m.in. do późniejszego wystawienia bądź wykorzystania zdjęć
prac do publikacji w ramach działalności Organizatora do upublicznienia prac

w celach promocyjnych (Autor pracy korzystać i rozporządzać dziełem na własny użytek
osobisty);

od

Rodzice/Opiekunowie

Organizatora

Prawni

wynagrodzenia,

w

zapewniają,
tym

w

że

nie

będą

szczególności

dochodzić

wynagrodzenia

za rozpowszechnianie pracy lub hasła na stronie internetowej oraz w innych
przypadkach

upubliczniania;

zrzekają

się

jakiegokolwiek

wynagrodzenia

za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechniania
zdjęć na stronie internetowej oraz w przypadku innych publikacji zdjęć.
2. Prace

laureatów

Konkursu

zostaną

wyeksponowane

i wyróżnień.
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podczas

wręczenia

nagród

§9
Dane osobowe
1. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem
zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania wizerunku w związku z Konkursem zawarte są
w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin mniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie ww.adopcja.net.
2. Rolą Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w konkursie jest ufundowanie wkładu do zakupu
nagród w konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania projektu konkursowego w celach
informacyjny i edukacyjnych.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - Informacja RODO
Załącznik nr 2 - Informacja ws. zdjęć i wizerunku
Załącznik nr 3 - Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego
Załącznik nr 4 - Karta zgłoszenia do konkursu
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