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„Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości”.
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Regulamin konkursu plastycznego
 pod nazwą „Kochaj, nie bij”

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sławnie  pod  patronatem  Starosty 
Sławieńskiego Pana Wojciecha Wiśniowskiego w ramach realizacji projektu „Nie zgadzaj się 
na przemoc” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w  Warszawie  z  zakresu  Programu  Osłonowego  „Wspieranie  Jednostek  Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016 
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie plastycznym pt. 
„Kochaj, nie bij”. 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Kochaj, nie bij,  zwany jest dalej Konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zwane 

dalej Organizatorem. 
3. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu  sławieńskiego. 
4. Przedszkole zamierzające uczestniczyć w Konkursie potwierdza to wysyłając zgłoszenie 

na adres organizatora do 18 listopada 2016r. (wzór zgłoszenia stanowi  załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu).

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 
praw autorskich do nich,  zgodnie  z  art.  50 ustawy z dnia  4 lutego 1994r.  o  prawach 
autorskich  i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  1994r.,  Nr  24,  poz.  83),  a  także  praw do 
publikacji  w  wydawnictwach  wszelkiego  typu,  wydawanych  przez  organizatora 
oraz  w internecie.  

6.  Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.



§ 2. Cele Konkursu

1. Celem konkursu jest kształtowanie w dzieciach w wieku przedszkolnym postaw empatii, 
reagowania na akty przemocy oraz zainspirowanie do wykonania pracy plastycznej, która 
zwróci ich uwagę na wszechobecny problem przemocy, wśród rówieśników jak również 
w najbliższym otoczeniu. 

2. Konkurs  organizowany  jest   pod  patronatem Starosty  Sławieńskiego  Pana  Wojciecha 
Wiśniowskiego  w  ramach  realizacji  projektu  „Nie  zgadzaj  się  na  przemoc” 
współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w  Warszawie  z  zakresu  Programu  Osłonowego  „Wspieranie  Jednostek  Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 
2016.

3. Plastyczna wizja hasła „Kochaj, nie bij”, prezentacja twórczości, promocja szczególnie 
uzdolnionych dzieci.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs ma charakter powiatowy.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. W konkursie mogą brać udział prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik 

w formacie A4 i A3.
4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
5. Pracę na odwrocie należy opisać drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek, 

dokładny adres przedszkola oraz dane opiekuna/nauczyciela.
6. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna 

o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka  oraz  wykorzystanie 
wizerunku dziecka  w mediach (strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sławnie 
oraz  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sławnie)  w  związku  z  publikacją 
wyników  konkursu  (wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego 
Regulaminu)

7. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu na adres: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie ul.  Sempołowskiej 2A, pokój nr 56 
z dopiskiem Konkurs plastyczny „Kochaj, nie bij” w terminie do 02 grudnia 2016r.

8. Nadesłanie  pracy  jest  równoważne  z  upoważnieniem  Organizatora  do  nieodpłatnej 
prezentacji swojej pracy w prasie, mediach, na stronach internetowych Organizatora oraz 
wystawach. 

9. Prace  nadesłane  na  Konkurs  stają  się  własnością  Organizatora,  nie  zostaną  zatem 
odesłane. 

§ 4.  Zasady przyznawania nagród

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sławnie, do 9 grudnia 2016r. wyłoni trzy zwycięskie prace.

§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Za trzy pierwsze miejsca zwycięzcy Konkursu zdobędą nagrodę rzeczową oraz dyplom, 
ponadto zostaną wręczone 3 wyróżnienia.

2. Zwycięskie  prace  będą  prezentowane  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego 
w Sławnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Wyniki  Konkursu  ogłoszone  zostaną  na  stronie  internetowej  Organizatora  Konkursu 

www.pcpr.powiatslawno.pl.



5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
6. Pytania  proszę  kierować  do  pracownika  Centrum  Pani  Aliny  Rudnik 

pod nr tel. 59 810 64 56.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

Przedstawiciel  ustawowy  uczestnika  nadsyłając  pracę  jednocześnie  wyraża  zgodę  na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., 922). Dane osobowe będą 
publikowane do wiadomości publicznej.


