
Regulamin konkursu 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.  

§ 2 

Celem konkursu jest promowanie wartości rodzinnych. 

Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy dowolną techniką nt „Rodzina dawniej i dziś”.  

§ 3 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym oraz uczniów szkół podstawowych     

miasta i gminy Biskupiec  

a) Prace będą oceniane w 3 kategoriach: 

I kategoria - dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

II kategoria - uczniowie I - III klasa szkoły podstawowej 

III kategoria - uczniowie  IV - VIII klasy szkoły podstawowej 

2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba, prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.  

§ 4 

1. Prace należy dostarczyć do Ośrodka Wsparcia w Biskupcu ul. Niepodległości 4, 11-300 

Biskupiec do dnia 28 maja 2021r do godz.15.00 

a) prace powinny być oznaczone wyłącznie kodem w postaci dowolnie wybranej 

sześciocyfrowej liczby oraz oznaczeniem kategorii (I,II,III).  

2. Do pracy należy dołączyć: 

a) podpisaną własnoręcznie przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) kartę 

zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

b) podpisaną przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) umowę o przeniesienie 

praw autorskich, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  

3. Prace konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być wcześniej publikowane. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zakwalifikowanych przez Komisję 

Konkursową oraz ich prezentacji w czasie wystaw pokonkursowych.  

§ 5 

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Biskupcu, kierownika Ośrodka Wsparcia w Biskupcu, pracownika 

Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu.  

2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody: I nagroda rzeczowa o wartości do  300 

zł, II nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł, III nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł,                 

w każdej z kategorii. 

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie. 



4. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać także nagrody specjalne, nieprzewidziane 

regulaminem. 

§ 6 

 5. Czas i miejsce ceremonii wręczenia nagród odbędzie się w dniu 01.06.2021r podczas 

obchodów Dni Rodziny w Amfiteatrze Miejskim w Biskupcu.  

§ 7 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że dostarczona przez niego praca jest jego własnością,  

że przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz, że nie naruszają one praw autorskich 

osób trzecich.  

2. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego 

przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika 

praw osób trzecich.  

3. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z prac w celach 

związanych z promocją konkursu, przeprowadzeniem wystawy oraz wydania pokonkursowego 

albumu.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię  

i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz wiek, klasa i nazwa szkoły.  

§ 8 

 Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz 1781 z późn. zm.). 

Administratorami danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest 

Organizator Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.  

§ 9 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  

§ 10 

 We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Jej decyzja jest 

niepodważalna, ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.  

§ 11 

 Organizatorzy konkursu mogą w dowolnej chwili odwołać konkurs. Z powodu odwołania 

konkursu Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.  

Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią:  

1. Karta zgłoszeniowa. 

1. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora Konkursu 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie 

„Rodzina dawniej i dziś” 

 

Imię Nazwisko autora pracy  

 

 

 

Adres zamieszkania (miejscowość) 

 

 

 

Kod pracy 

 

 

 

Wiek autora 

 

 

 

Szkoła/ klasa 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

Nazwisko Imię opiekuna 

 

Telefon kontaktowy 

 

e-mail 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie „Rodzina dawniej  

i dziś” organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu. 

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz 1781 z późn. zm.). 

            Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej 

prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej MOPS Biskupiec, UM Biskupiec, CTKiS 

Biskupiec.  
                                                  ...........................................................              

       

                                                      ( podpis rodzica/prawnego opiekuna)                       
 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na 

Organizatora Konkursu „Rodzina dawniej i dziś” oraz o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych 

 Jako opiekun prawny autora 

 ......................................................................................(imię i nazwisko uczestnika)  

ucznia klasy………………,  

Szkoły…………………………..…………………………………………… w ………………………. - 

załączonej pracy, zgłoszonej do konkursu „Rodzina dawniej i dziś”  

oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  

Jako opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Biskupcu, ul. Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec – autorskie prawa majątkowe 

oraz prawa zależne (z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora). Autorskie prawa 

majątkowe do pracy wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego terytorialnie i czasowo 

wykorzystania utworu i rozporządzania nim.  

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na wszelkich polach eksploatacji w tym:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz 

wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego;  

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

 5) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. Jako opiekun prawny autora utworu 

przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono pracę.  

Jako opiekun prawny autora pracy oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że       

w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora konkursu nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  

Jako opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego konkursu w zakresie wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).  

 

………...…………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis prawnego opiekuna autora pracy) 

 


