
REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

• Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

• Termin Konkursu: od dnia 13.07.2020 r. do dnia 21.08.2020 r. 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

 

Uczestnikami konkursu są rodziny zastępcze wraz z wychowankami z terenu Powiatu 

Wąbrzeskiego. 

 

3. CELE I TEMAT KONKURSU 

 

Głównym celem konkursu jest przygotowanie pracy, która mogłaby zostać użyta  

do promocji pieczy zastępczej, tj. na breloczkach, kubkach, plakatach, itp. 

 

Pozostałe cele konkursu: 

• rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, 

• propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku, 

• podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki  

nad dzieckiem, 

• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej, 

• wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, 

• wyrabianie poczucia estetyki, 

• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. 

Temat konkursu: „Zostań Rodziną Zastępczą” 

 

4. ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

• Technika i materiały użyte do przygotowania pracy:  

− technika: malarstwo, rysunek, kolaż, wyklejanka, forma plakatu (tj. treść oparta 

na grafice z elementami tekstu). 

• Format pracy: A3 lub A4 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

• Przygotowaną pracę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, pok. 203 w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 21.08.2020 r. do godziny 14.30.  



• Każdy uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do pracy oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (zał. nr.1 do niniejszego regulaminu) 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, na stronach internetowych  

i  tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz na ich ekspozycję 

w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. 

• Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora. 

• Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę (imię i nazwisko rodziny zastępczej, adres 

zamieszkania) z dopiskiem Konkurs Promocja rodzicielstwa zastępczego. 

• Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 

• Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem 

oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa  

do nagrody. 

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

• Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej tut. Centrum 

https://www.wabrzezno.pl/ . 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt 

małej ilości przekazanych prac. 

 

6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

• Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora konkursu. Pod uwagę będą brane szczególnie: zgodność 

z tematem i celami konkursu, ciekawe ujęcie tematu oraz wrażenia artystyczne  

i wizualne. 

 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.08.2020 r. 

• Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR i Starostwa 

Powiatowego w Wąbrzeźnie. 

 

8. WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

• Zostaną przyznane trzy główne nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo  

do zmiany zasad przyznawania nagród. 

• O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

https://www.wabrzezno.pl/


Załącznik nr 1  

 

KLAUZULA ZGODY  

Zgadasz się na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/dzieci. 

 

…………………………….…………….. 

Imię i nazwisko dziecka/dzieci  

 

 TAK Proszę zaznaczyć swoją decyzję  NIE 

 

Zgadasz się na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/dzieci. 

 

 TAK Proszę zaznaczyć swoją decyzję  NIE 

  

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie. Może się Pan/Pani z nim kontaktować w następujący sposób: listownie 

na adres siedziby: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, e-mailowo:  pcpr@wabrzezno.pl, 

telefonicznie 56 688 24 51. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@wabrzezno.pl. 

 

1. Pani/Pana dane osobowe/ dane osobowe Pani/Pana dziecka lub dzieci przetwarzane będą 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu: 

a) udziału w konkursie organizowanym przez administratora. Przetwarzanie odbywa się na 

postawie Pani/Pana zgody. 

b) wykorzystania jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, 

informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością 

statutową administratora.  

2. Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym są nimi m.in. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz jego jednostki 

organizacyjne, podmioty wykonujące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, 

telekomunikacyjne, Facebook Dublin, 4 Grand Canal Square Dublin 2, mass media, publikatory 

prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, 

firmom produkującym materiały promocyjne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna  

i faktyczna. Dane osobowe dziecka/dzieci możemy także przekazywać podmiotom, które 

przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: 

podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże 

przekazanie danych dziecka/dzieci nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 

ochronę praw.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania,  

w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania  

mailto:pcpr@wabrzezno.pl
mailto:iod@wabrzezno.pl


i archiwizacji dokumentacji. Wizerunek dziecka/dzieci będzie przetwarzany do czasu cofnięcia 

przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia konkursu. 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana 

dziecka/dzieci przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści Pana/Pani danych/ danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci na 

podstawie art. 15; 

2) sprostowania dostępu do treści Pana/Pani danych/ danych osobowych Pana/Pani 

dziecka/dzieci na podstawie art. 16; 

3) usunięcia dostępu do treści Pana/Pani danych/ danych osobowych Pana/Pani dziecka/dzieci 

na podstawie art. 17, jeżeli: 

▪ wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

▪ Pani/Pana dane osobowe/ dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci przestaną być 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 

▪ Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana 

dziecka/dzieci na podstawie art. 18; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  

6. W przypadku, gdy Pan/Pani nie poda nam danych osobowych dziecka/dzieci nie będzie mogło 

ono wziąć udziału w konkursie organizowanym przez administratora W przypadku, gdy Pan/Pani 

nie wyrazi zgody, wizerunek Pani/Pana dziecka/dzieci nie zostanie wykorzystany do 

zrealizowania celu administratora. 

7. Przysługuje Panu/Pani także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

        Zgoda na publikację utworów: rysunek, kolaż, wyklejanka, plakat, itp. 

 

 

Na stronie, internetowej www.wabrzezno.pl, Facebook, w Miejskiej Telewizji Kablowej, w lokalnej 

prasie Gazeta CWA, Gazeta Pomorska, Nowości oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz na materiałach promocyjnych. 

(wpisać pełne nazwy wszystkich Podmiotów, np. Facebook, którym udzielana jest zgoda) na okres  

5 lat (np. jednego roku czy 1 miesiąca). 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

1.Autor (rodzic/opiekun autora niepełnoletniego)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały w 

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

http://www.wabrzezno.pl/


wyraża zgodę na opublikowanie na portalu wabrzezno.pl, Facebook w Miejskiej Telewizji Kablowej,  

w lokalnej prasie Gazeta CWA, Gazeta Pomorska, Nowości oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie pracy konkursowej oraz na materiałach promocyjnych. 

 

2. Autor (rodzic/opiekun autora niepełnoletniego) oświadcza, że utwory, jak i żadne ich części nie 

naruszają praw osób trzecich, a w szczególności, że utwory dziecko stworzyło samodzielnie. 

 

3. Autor (Rodzic/Opiekun Autora niepełnoletniego) zgadza się na utrwalenie utworów, ich reprodukcję 

drukiem i rozpowszechnianie ich w ramach publikacji oraz wprowadzania do obrotu egzemplarzy 

publikacji zawierającej utwory; dotyczy to również fragmentów utworów, z uwzględnieniem środków 

masowego przekazu (np. prasy) - w celu prowadzenia działań promocyjnych publikacji. 

 

4. Facebook, portal wabrzezno.pl ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian, 

wynikających z opracowania redakcyjnego. Dokonywanie zmian znacznych nie jest możliwe bez 

akceptacji Autora. 

 

5. Autor zrzeka się wynagrodzenia za publikację utworów.  

 

6. Wykaz utworów:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
     (Podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Organizator Konkursu Wakacyjnego pn. Zostań Rodziną Zastępczą Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie powołuje Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Wicestarosta – Pan Karol Sarnecki, 

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wąbrzeźnie – Pani Justyna 

Przybyłowska, 

3. Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – Magdalena Kamińska. 

 

Komisja konkursowa będzie oceniać w szczególności: 

- zgodność z tematem i celami konkursu, 

- wrażenia artystyczne i wizualne, 

- ciekawe ujęcie tematu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


