
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „INSPIRACJE WIELKANOCNE”
PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Inspiracje Wielkanocne” jest Ośrodek 
Wsparcia Dziecka i Rodziny ul. Filaretów 1 42-431 Zawiercie, działający w strukturach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz w ramach projektu „Rozwój 
usług społecznych na teren Zawiercia – etap II”, zwany dalej Organizatorem. Konkurs 
przeznaczony jest dla wychowanków - Świetlicy Środowiskowej OWDiR oraz 
wychowanków uczęszczających do placówki w ramach projektu „Rozwój usług 
społecznych na terenie Zawiercia – etap II”, zwanych w dalszej części Regulaminu 
wychowankami Świetlicy. 

2. Cele konkursu: a) organizacja czasu wolnego wychowanków Świetlicy b) integracja 
wychowanków c) rozwijanie sfery plastycznej oraz prezentacja twórczości 
wychowanków .

3. Przedmiotem Konkursu jest tematyka wielkanocna: tj. kartka wielkanocna, pisanka 
lub stroik świąteczny wykonane w miejscu zamieszkania wychowanków Świetlicy. 
Utworzona praca powinna być sfotografowana i przesłana na podany niżej adres e-
mail lub na grupę Messenger.

4. Konkurs plastyczny trwa od 06.04.20r. do 10.04.20r. 
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MOPS 

Zawiercie i portalu społecznościowym ww. instytucji.
PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Terminarz:

-prace plastyczne w formie fotografii przyjmowane są w okresie od: 06.04.20r. do 
10.04.20r. 
-ogłoszenie wyników konkursu oraz informacji o przyznaniu nagród nastąpi najpóźniej
do dnia 20.04.2020r.
-wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu stanu epidemii w kraju i wznowieniu pracy 
placówki

3. Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie.



4. Zdjęcia prac plastycznych należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: 
owdir.zawiercie@o2.pl z dopiskiem Konkurs plastyczny „Inspiracje Wielkanocne” lub 
skontaktować się z pracownikami placówki celem ustalenia innej formy przesłania 
prac. Telefon kontaktowy 32-67-080-70, 607900643.

5. Prace należy wysłać i podpisać imieniem i nazwiskiem. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac które nie spełniają 

wymienionych wyżej wymogów.
7.  Przesłanie zdjęć wykonanych prac plastycznych na konkurs jest równoczesne z 

akceptacją regulaminu konkursu przez rodziców/opiekunów wychowanków 
Świetlicy, biorących udział w konkursie  oraz zgoda na bezpłatną publikacje 
fotografii przez MOPS Zawiercie.

JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu.
NAGRODY

1. Trzy zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone(nagrody rzeczowe)                     
i zaprezentowane na stronie internetowej MOPS Zawiercie i portalu 
społecznościowym ww. instytucji wraz z imieniem i nazwiskiem twórców. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk          

o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w prasie, mediach i 
Internecie.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie przez 
pracowników placówki. 
KOMISJA

5. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której 
wchodzić będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawierciu.
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6. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
grupie stworzonej na messengerze dla wychowanków Świetlicy.

2. Uczestnik konkursu przez zgłoszenie zdjęć prac plastycznych do konkursu oświadcza 
iż: 

a) jest autorem wykonanych prac plastycznych 
b) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mopszawiercie.pl oraz w serwisie 
społecznościowym ww. instytucji; 
c) akceptuje Regulamin konkursu.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz 
zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji w przypadku podejrzenia 
naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni         
z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych jest 
dobrowolne lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

7. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 06.04.2020r.
8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.


