
Regulamin konkursu literacko – plastycznego: „NIE PRZEMOCY!” 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. 

2. Cele konkursu: 

a. Profilaktyka agresji i przemocy. 

b. Kształtowanie empatii i szacunku do drugiego człowieka, propagowanie właściwych 

wzorców zachowań.  

c. Podnoszenie świadomości uczestników na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających z występowania przemocy w rodzinie. 

d. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. 

3. Warunki uczestnictwa: 

a. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych 

 z terenu powiatu wodzisławskiego. 

b. Uczestnik konkursu dostarcza jedną, samodzielnie wykonaną pracę z wybranej 

kategorii konkursowej. 

c. Praca plastyczna: powinna być wykonana w formie jednostronnego plakatu, 

wielkości A3 lub A4, dowolną techniką (wyklejanka, rysunek, szkic itp.).; 

d. Praca literacka: powinna być opowiadaniem, wierszem lub listem wydrukowana 

jednostronnie w formacie A4, pisana czcionką Times New Roman o wielkości 

 12 punktów. 

e. Do wykonanej pracy należy dołączyć następujące informacje: 

 imię i nazwisko, numer telefonu (dla pełnoletnich uczestników); 

 imię i nazwisko, nazwę szkoły, numer telefonu rodzica lub opiekuna 

prawnego, zgoda na udział w konkursie* (dla osób niepełnoletnich). 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi 

i niewystawianymi w innych konkursach. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.  

6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz  

w kategorii osób dorosłych.  

7. Jury konkursu zostanie powołane przez jego Organizatora. 

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

9. Termin nadsyłania prac: 01.06.2018r. Decyduje termin wpływu pracy do siedziby 

Organizatora. 



10. Wykonane prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wałowa 30, 44-300 

Wodzisław Śl., z dopiskiem „KONKURS”. 

11. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 08.06.2018r. Laureaci konkursu powiadomieni 

zostaną drogą telefoniczną o terminie wręczenia nagród. 

12. Złożenie pracy konkursowej przez uczestnika jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz 

Organizatora całości praw autorskich. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać 

majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie 

opisanego w pkt 13 Regulaminu, pola eksploatacji. 

13. Przeniesienie praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b. Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 

udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie 

na żądanie, 

c. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

d. Prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności,  

a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 

 

14. Składając pracę uczestnik akceptuje Regulamin konkursu. 

15. Każda praca winna zawierać oświadczenie – Załącznik 1.  

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1.  

OŚWIADCZENIE 

 

………………………………………………..…………….                               ……………………….……………………………… 

imię i nazwisko      miejscowość, data 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (lub uczestnika konkursu) na 

potrzeby konkursu literacko – plastycznego „NIE PRZEMOCY!” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r poz. 926 z późn. zmianami). 

 

      ……………….……………………………………………………… 

      podpis uczestnika (rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

*Dla osób niepełnoletnich 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………………………………. 

       imię i nazwisko dziecka 

w konkursie „NIE PRZEMOCY!” organizowanym przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.   

 

      ……………………………………………………………………………….. 

       Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


