
Jak spędzam wspólnie czas z rodziną

Regulamin konkursu
plastycznego i filmowego



1. ORGANIZATOR KONKURSU

a. Organizatorem głównym konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

b. Organizatorem wykonawczym jest firma IN SPE Grupa Marketingowa Sylwia Matczak, z siedzibą: 

al. Wojska Polskiego 158/2, 71-324 Szczecin.

c. Koordynator ze strony Urzędu:

Marcin Kowalski, z-ca dyrektora ROPS, rodzina@wzp.pl,

tel. 91 42 53 605, godziny pracy: pon. – pt.: 7.30-15.30

d. Koordynatorzy ze strony firmy IN SPE: 

Sylwia Matczak, sylwia@inspe-grupa.pl, 

Marta Fornalik, marta@inspe-grupa.pl, 

tel. 91 433 11 28, godziny pracy: pon. – pt. : 8.30-16.00

2. CELEM KONKURSU

jest propagowanie wartości rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny wielodzietnej

i wielopokoleniowej, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia

dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości

więzów rodzinnych.

3. UCZESTNICY KONKURSU

a. Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

b. Konkurs filmowy kierowany jest do wszystkich mieszkańców Województwa

Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. 

4. FORMY PRAC KONKURSOWYCH

1. Konkurs plastyczny

a. Każdy uczestnik konkursu plastycznego przygotuje samodzielną pracę ilustrującą wspólnie

spędzany czas z rodzinną, zgodnie z tytułem konkursu „Jak spędzam wspólnie czas

z rodziną”. Wymagany format to A4 lub A3, technika dowolna np.: rysunki, wyklejanki,

zdjęcia w formacie minimum 3 Mpx. Powstałe prace powinny być estetyczne, czytelne

i zgodne z tematem. Należy opisać je na odwrocie, według metryczki. 

b. Metryczka musi zawierać: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, numer telefonu, adres, e-mail

do kontaktu, adres i numer szkoły, klasę oraz oświadczenie z podpisem (w przypadku osoby 

niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego): „Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej, 

którą zgłaszam do udziału w konkursie „Jak spędzam wspólnie czas z rodziną”. Jednocześnie 

oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają 

zgodę na wystawienie i publikowanie obrazów je przedstawiających również dla celów reklamo-

wych konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których prze-

dmiotem byłaby nadesłana przeze mnie praca, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 

Organizatorom konkursu plastycznego”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Konkurs filmowy

a. Każdy uczestnik konkursu filmowego powinien stworzyć lub przesłać już istniejący krótki

amatorski film promujący wartości rodzinne, w tym sposób na wspólnie spędzany czas

z rodziną, długość maks. 3 minuty, rozdzielczość: 1280x720 lub 854x480, rozmiar: 100 MB, 16:9, 

format pliku MOV, FLV, WMV lub AVI. Film należy zapisać na płycie CD/DVD lub

innym nośniku cyfrowym i dołączyć do niej metryczkę.

b. Metryczka musi zawierać: imię i nazwisko, wiek, tytuł filmu, numer telefonu, adres e-mail

do kontaktu oraz oświadczenie z podpisem (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna 

prawnego). „Oświadczam, że jestem autorem filmu, który zgłaszam do udziału

w konkursie filmowym „Jak spędzam wspólnie czas z rodziną”. Jednocześnie oświadczam,

że prawa osób filmowanych zostały wyjaśnione i osoby sfilmowane wyrażają zgodę na wyświetlanie 

i publikowanie filmów je przedstawiających również dla celów reklamowych konkursu. Przyjmuję 

także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłby nadesłany 

przeze mnie film, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom konkursu 

filmowego”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Brak metryczki skutkuje dyskwalifikacją z udziału w konkursie.

5. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Konkurs plastyczny i filmowy trwa od 03.11.2015 r. do 01.12.2015 r.

a. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie prac do 01.12.2015 r. pod wskazany adres.

 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu.

b. Adres: IN SPE Grupa Marketingowa Sylwia Matczak, al. Wojska Polskiego 158/2, 71-324 Szczecin,

z dopiskiem „KONKURS”. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę lub film. 

c. Istnieje możliwość przesłania prac pocztą e-mail pod warunkiem dosłania pocztą tradycyjną

zgody/oświadczenia i wydruku zdjęcia. Prace - zdjęcia można przesyłać w formie cyfrowej np. plik 

JPG na adres: konkurs@inspe-grupa.pl.

d. Przesłane na konkurs prace i filmy nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą

na własność Głównego Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę.

e. Przekazując pracę lub film na konkurs, uczestnik zgadza się na publikowanie jego prac

lub dzieła  przez Głównego Organizatora na wszelkich polach eksploatacji.

f. Uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie i inne tantiemy za przekazanie prac. 

g. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac i filmów

konkursowych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę. 

h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, wadliwe dostarczenie lub

 pracy/filmu przez doręczyciela.

i. Uczestnik przystępując do konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw

autorskich majątkowych na rzecz Organizatora konkursu.

6. NAGRODY

Organizator konkursu plastycznego i filmowego ufundował następujące nagrody:

a. Konkurs plastyczny:

Kategoria I – szkoły podstawowe. W tej kategorii zostaną wyróżnione trzy osoby:

I miejsce – voucher na rodzinny pobyt w jednym z nadmorskich hoteli;

II miejsce – aparat fotograficzny cyfrowy;

III miejsce – rower + tablet;

Kategoria II –  szkoły gimnazjalne. W tej kategorii zostaną wyróżnione trzy osoby:

I miejsce – voucher na rodzinny pobyt w jednym z nadmorskich hoteli;

II miejsce – rower;
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III miejsce – zestaw gier rodzinnych + tablet

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne. W tej kategorii zostaną wyróżnione trzy osoby:

I miejsce – konsola Xbox;

II miejsce – wyjazd do Heide-Park;

III miejsce – zestaw gier rodzinnych + tablet;

Nagroda specjalna w wysokości 1000,00 zł dla szkoły, która najaktywniej weźmie udział

w konkursie.

b. Konkurs filmowy: bez ograniczeń wiekowych. W tej kategorii Organizator ufundował trzy

nagrody:

I miejsce – aparat fotograficzny cyfrowy;

II miejsce – tablet;

III miejsce – rodzinne warsztaty fotograficzne z uznanym fotografem.

7. ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

a) Spośród uczestników konkursu Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz osoby mające

dorobek artystyczny w dziedzinach właściwych dla konkursu, wyłoni laureatów ww. kategoriach.

b) Decyzja Jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

c) Prace plastyczne i filmy wykonane przez laureatów i wyróżnione w konkursie zostaną

opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody

ufundowane przez Organizatora konkursu.

d) Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie www.rodzina.wzp.pl.

e) Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione drogą e-mailową

lub telefonicznie o wyniku konkursu, godzinie i miejscu wręczania nagród do dnia 08.12.2015 r. 

f) Nagrody wręczone będą podczas wernisażu. Laureaci na wernisaż przyjeżdżają

na koszt własny.

g) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne dobra.

h) Do odbioru nagród upoważniony jest tylko laureat wraz z rodzicem lub opiekunem

prawnym. Nie ma możliwości odbioru nagrody przez osoby trzecie. Odbierając nagrodę opiekun 

prawny musi okazać dowód tożsamości. 

i) W przypadku kiedy laureat nie będzie mógł uczestniczyć w wernisażu i osobiście odebrać nagrody, 

Organizator skontaktuje się z nim w celu ustalenia warunków dostawy nagrody. 
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8. INFORMACJE DODATKOWE

a) Patronat honorowy nad konkursem plastycznym „Jak spędzam wspólnie czas z rodziną” objął

Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

b) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

c) Organizator konkursu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

d) Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie,

Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

e) Polityka prywatności. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców

i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych, 

promocyjnych lub reklamowych Organizatora. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz 

ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska), jako niezbędnych do otrzymania 

nagrody, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub fałszowanie uniemożliwia udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego i filmowego
METRYCZKA – KONKURS PLASTYCZNY

Imię i nazwisko

Wiek

Tytuł pracy 

Numer telefonu

Adres

E-mail do kontaktu

Adres
i numer szkoły 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej, którą zgłaszam do udziału w konkursie „Jak spędzam 

wspólnie czas z rodziną. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby 

sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie obrazów je przedstawiających również dla 

celów reklamowych konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których 

przedmiotem byłaby nadesłana przeze mnie praca, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko

Organizatorom konkursu plastycznego.

Klasa 

podpis
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego i filmowego
METRYCZKA – KONKURS FILMOWY

Imię i nazwisko

Wiek

Tytuł pracy 

Numer telefonu

Adres

E-mail do kontaktu

Adres
i numer szkoły 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej, którą zgłaszam do udziału w konkursie „Jak spędzam 

wspólnie czas z rodziną. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby 

sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie obrazów je przedstawiających również dla 

celów reklamowych konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których 

przedmiotem byłaby nadesłana przeze mnie praca, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko

Organizatorom konkursu plastycznego.

Klasa 

podpis
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)


