
Regulamin Konkursu 
pod hasłem „Mój czas wolny spędzany z rodziną” 

 
 

1. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny w Michałowicach powołany w celu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Michałowice, zwany dalej 
„Zespołem” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, realizujący zadania 
z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny, 
zwany dalej „Ośrodkiem”.  

2. Konkurs rozpoczyna się 9 listopada 2020 r. i potrwa do 30 listopada 2020 r. 
3. Tematem prac konkursowych jest hasło „Mój czas wolny spędzany z rodziną”. Konkurs ma 

na celu profilaktykę przeciwdziałania przemocy domowej, cyberprzemocy i przemocy 
rówieśniczej a także promowanie postaw i zachowań cechujących się szacunkiem, 
zrozumieniem i otwartością dla drugiego człowieka, w tym również prawidłowych 
wzorców funkcjonowania rodziny.   
 

 
2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i uczniowie uczęszczający lub realizujących swój 

obowiązek szkolny odpowiednio w przedszkolach oraz szkołach podstawowych 
funkcjonujących na terenie gminy Michałowice. 

2. Prace konkursowe wraz z załączonymi zgodami, z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-

CoV-2, należy składać do 30 listopada 2020 roku z wykorzystaniem następujących 

sposobów: 

1) drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia, które należy przesłać na adres 

mailowy Zespołu: zi@michalowice.malopolska.pl, 

2) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, 

poprzez umieszczenie opisanej pracy wraz z załączonymi zgodami (stanowiącymi 

załączniki do niniejszego Regulaminu) we wrzutni znajdującej się przed wejściem 

głównym do budynku Urzędu Gminy Michałowice lub też u Przewodniczącego 

Zespołu – p. Katarzyny Krawczyk, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, 

tel. 514 256 498 (prace będą odbierane przez Przewodniczącą z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarnego),  

3) osobiście u pedagoga szkolnego w szkole, do której uczęszcza uczeń – z chwilą 

odwołania nakazu nauki zdalnej w danej szkole,  

4) osobiście u wychowawcy grupy przedszkolnej – w zależności od obowiązujących 

w danym przedszkolu postanowień w zakresie realizacji zajęć w formie stacjonarnej,  

3. Praca konkursowa w formie pracy plastycznej może być wykonana w dowolnej technice na 

papierze – format A4. 

4. Praca konkursowa w formie pracy literackiej (np. opowiadanie, wiersz, legenda) należy 
zapisać w czytelny sposób na papierze.  

5. Praca konkursowa w formie pracy artystycznej (np. skecz, występ teatralny, piosenka) 
powinna zostać utrwalona na płycie DVD/CD jako nagranie nie dłuższe niż 15 min.  

6. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 
7. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. 
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8. Każda praca powinna być czytelnie podpisana (imię, nazwisko, wiek, klasa i nazwa 
szkoły lub przedszkola, numer telefonu). Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu.  

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

 
 

3. Wyniki konkursu i nagrody 
 
1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, dokona przeglądu i oceny 

otrzymanych prac w dniach do 3 grudnia 2020 r. 
2. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka 

www.gops.michalowice.malopolska.pl, a wręczenie nagród nastąpi w dniach 9 grudnia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

3. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody w trzech kategoriach:  
a) prace plastyczne,  
b) prace literackie,  
c) prace artystyczne.  

W sytuacji braku prac należących do danej kategorii, będą nagradzane jedynie prace, które 
wpłynęły do organizatorów konkursu.  

4. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród dla prac 
wyróżnionych.  

5. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznania nagród w przypadku małej ilości prac 
w danej kategorii konkursowej. 

6. Decyzja komisji konkursowej co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im 
nagród jest ostateczna.  

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną.  

 
 

4. Uprawnienia Organizatorów konkursu 
 
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

2) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
3) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
4) publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów 

autorskich. 
2. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom przez Organizatorów 

konkursu.  
 
 

5. Postanowienia końcowe 
 
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie pracy do stworzenia 

materiałów informacyjnych programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. plakat, 
ulotka oraz ewentualna ekspozycja pracy podczas różnych imprez towarzyszących 
konkursowi. 
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2. Przekazując prace uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie pracy na stronie internetowej 
Ośrodka oraz zorganizowanej wystawie w miejscu publicznym na terenie gminy 
Michałowice. 

3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 
w niniejszym regulaminie. 

4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka oraz w każdej szkole 
i przedszkolu z terenu Gminy Michałowice, które wyraziły chęć uczestniczenia w konkursie.  

 


