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„WIELKIE SERCE”

www.wielkieserce.org; psrz.wielkieserce@vp.pl
Tel. Kom: 600 837 231, 696 042 270

Jubileuszowy Konkurs Plastyczny
Rodzina z Wielkim Sercem
REGULAMIN
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie
Serce z siedzibą Łężany ul. Jana Pawła II 2
2.
Uczestnicy Konkursu
Dla kategorii wiekowej:
1. I -III klasy SP
2. IV - VI klasy SP
3. Gimnazjum
3.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika pracy plastycznej
na której przedstawione zostanie najważniejsze dla dziecka - prawo do wychowania w rodzinie pt.
Rodzina z Wielkim Sercem - praca musi być wykonana przez dziecko własnoręcznie, podpisana
na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka.
Prace nadesłane na konkurs muszą by pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi
i nie przedstawianymi na innych konkursach.
Twój rysunek może być zrobiony dowolną techniką – akwarela, farbki, ołówek, rycina, z
użyciem innych narzędzi – np. tekstylia, czy inną techniką, która Ci przyjdzie do głowy. Możesz dać
pole swojej wyobraźni.
Do 15 maja 2016 roku wypełnij formularz i prześlij pracę do Organizatora na adres pocztowy
Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce
Łężany ul. Jana Pawła II 2 38-430 Miejsce Piastowe
lub
stowarzyszeniewielkieserce@gmail.com

więcej informacji o jubileuszu www.uwagadziecko.eu

4. Ocena prac konkursowych
Prace będzie oceniać komisja złożona powołana przez Organizatora
Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Na wszystkie pytania odpowie:
5 . Ogłoszenie wyników
Zwycięzca otrzyma nagrodę podczas Gali Jubileuszowej

“Rodzina zastępcza z Wielkim

Sercem” z okazji 10- lecia powstania PSZRZ Wielkie Serce , która odbędzie się w dniu
4 czerwca (sobota) br. o godz.14.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
ul. Kolejowa 1
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Nagrody rzeczowe i wyróżnienia

Zasady:
praca może być wykonana technikami tradycyjnymi lub cyfrowymi, może to być też kolaż,
komiks, dopuszcza się umieszczenie w pracy tekstu, ale nie dopuszcza się zdjęć;
prawa autorskie: to musi być Twój oryginalny pomysł i wykonanie;
Każda z prac, w tym jej fragmenty, która zostanie przesłana do PSRZ Wielkie Serce może
zostać wykorzystana przez organizatora konkursu w celu promocji rodzicielstwa zastępczego.
Dopuszczalne format prac: JPEG, PNG, PSD, GIF, PDF;
Rozmiar minimalny: 1 MB, 300 DPI. Jeśli skanujesz swoją pracę, koniecznie zadbaj o skan
wysokiej jakości.
Twój rysunek może zostać użyty przez PSRZ Wielkie Serce:
 w mediach społecznościowych PSRZ Wielkie Serce– w tym FB fanpage, Twitter;
 na stronie i w newsletterze PSRZ Wielkie Serce;

Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych podanych w karcie zgłoszenia, opisie pracy w celach niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr 133. poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo do ich wglądu i poprawiania. - organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych:
wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości i instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i
sprawozdawczości konkursu szczególnie w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych osób. organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji prac i osób oraz
publikacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych
związanych z organizowanym konkursem.
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