
REGULAMIN  KONKURSU

 „PRZEMOCY PRZECIWDZIAŁANIE ZAMIENIAMY W RYMOWANIE” 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ CHODZIEŻ 

W RAMACH KAMPANII

 ,,19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie

„PRZEMOCY  PRZECIWDZIAŁANIE  ZAMIENIAMY  W  RYMOWANIE”  zwanej  dalej

„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Notecka 28,

64-800 Chodzież  oraz  Gminny Zespół  Interdyscyplinarny w Chodzieży ul  Notecka  28,  64-800

Chodzież.

§ 2. CEL KONKURSU 

1.  Celem Konkursu  jest  wspieranie  idei  kampanii  ,,19 dni  przeciwko przemocy i  krzywdzeniu

dzieci i młodzieży” organizowanej przez fundację „Po Drugie”, której przyświeca cel budowania

świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy. 

Zadaniem  uczestników  jest  napisanie  rymowanki  na  temat  przeciwdziałania  przemocy

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

§ 3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

1. Konkurs kierowany jest  do dzieci i młodzieży z klas 4-8 szkół podstawowych w Strzelcach,

Stróżewie, Zacharzynie i Oleśnicy.

§ 4. PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy – praca powinna być wykonana z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu

b. forma: - rymowanka

c. jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę; 

d. praca zgłoszona na Konkurs musi być wykonana samodzielnie oraz nienagrodzona w innych

konkursach i niepublikowana wcześniej; 

2. Każda szkoła może zgłosić do 10 prac.

3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie metryczkę zawierającą 

– kod szkoły (A - Strzelce, B - Zacharzyn, C - Oleśnica, D - Stróżewo),

– kod ucznia  ( np. uczestnik nr 1, uczestnik nr 2 itp.)



4. Dodatkowo każda Szkoła w osobnej, w zapieczętowanej kopercie dostarcza  listę uczestników

wraz z numerem kodu uczestnika oraz załącznikami nr 1 – oświadczenie/zgoda rodzica. 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3.  Prace  konkursowe  należy  dostarczyć   do  organizatora  konkursu  na  adres:  w  terminie

do 02.12.2021 r. (decyduje data wpływu). 

4.  Biorąc  udział  w  Konkursie  uczestnik  wyraża  zgodę  na  zastosowanie  się  do  niniejszego

Regulaminu.

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca

się z minimum trzech osób. 

2. Komisja zostanie powołana przez Organizatora Konkursu. 

3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Organizatora Konkursu 

4.  Do  zadań  komisji  konkursowej  należy:  czuwanie  nad  prawidłowym  przebiegiem  konkursu,

sporządzenie  protokołu  komisji  konkursowej  o  wynikach,  zakup  nagród,  wręczenie  nagród

laureatom. 

5. Do dnia 07.12.2021 r. komisja wyłoni zwycięskie prace. Koperta z nazwiskami uczestników,

zostanie  otwarta  po  wyłonieniu  laureatów  przez  komisję  konkursową.  Nie  dopuszcza

się przyznawania miejsc ex equo. 

6. Głównymi kryteriami oceny prac będą: 

a. zgodność z tematem konkursu, 

b. oryginalność i pomysłowość, 

c. walory edukacyjne i poznawcze pracy. 

7. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

10.  Wyniki  Konkursu  oraz  termin  i  miejsce  wręczenia  nagród  zostaną  podane  7  dni  przed

wydarzeniem. 

11. Placówki, z których pochodzić będą nagrodzone prace zostaną poinformowane telefonicznie. 

§ 7. DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a)  przetwarzanie  przez  Organizatora  jego  danych  osobowych  na  potrzeby  przeprowadzenia

konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.



o ochronie danych osobowych, 

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie)

pracy konkursowej uczestnika/uczestników, jego imienia, nazwiska, i o szkole, do której uczęszcza,

w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

§ 8. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, posiadają

znamiona  plagiatu  lub  mogą  prowadzić  do  naruszenia  praw  innych  osób  oraz  niezgodne

z Regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania.

2. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia ich do konkursu

wszelkie autorskie prawa przechodzą na Organizatora. Prace mogą być wykorzystane i powielane

do różnych publikacji, bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów. Powyższe postanowienie

dotyczy wyłącznie prac nagrodzonych w konkursie. 

3. Przyznaną nagrodę laureat konkursu odbiera osobiści w terminie i miejscu wskazanym przez

Organizatora. 

6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: Agnieszka Kluczyńska, Angelika Nowak,

Agnieszka Szmytkowska - numer telefonu 604462072.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) 

na udział dziecka w organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chodzież 

Konkursie „PRZEMOCY PRZECIWDZIAŁANIE ZAMIENIAMY W RYMOWANIE”.

 1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

w Konkursie „PRZEMOCY PRZECIWDZIAŁANIE ZAMIENIAMY W RYMOWANIE”. 

2.  Wyrażam zgodę  na  wykorzystanie  przez  organizatora  konkursu  wizerunku  mojego  dziecka/

podopiecznego  oraz  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego dziecka/podopiecznego  (imienia,

nazwiska, nazwy i adresu szkoły/placówki) w celach wynikających z organizacji Konkursu.

3.  Ponadto  wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  nadesłanej  przez  moje

dziecko/podopiecznego  pracy  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,

prezentacjach  powystawowych,  na  stronie  internetowej  organizatora  konkursu  oraz  w  innych

formach utrwaleń. 

4. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna  …………………………………………………

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

Data                                                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 


