Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

„Rodzina razem”

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR KONKURSU
a. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
b. Koordynator ze strony Urzędu:


Dorota

Rybarska-Jarosz,

Dyrektor

ROPS

UMWZ,

rodzina@wzp.pl,


Agnieszka

Misztak,

Kierownik

Biura

Polityki

Rodzinnej

i Senioralnej ROPS UMW Z, amisztak@wzp.pl,
c. Konkurs jest realizowany w ramach wdrażania Wojewódzkiego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region
dla Rodziny”
2. CELEM KONKURSU jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi
na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia – dzieciom, rodzicom,
dziadkom, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do potrzeby
bliskości i więzi rodzinnych.
3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs kierowany jest do rodzin mieszkających na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.
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4. FORMY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe mogą być wykonana w dowolnej technice, poniżej
wyszczególniono specyfikację dla prac plastycznych i filmowych.
1. Praca plastyczna
W przypadku przygotowania pracy plastycznej należy przygotować własną
pracę plastyczną ilustrującą wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie
z tytułem konkursu „Rodzina razem”. Wymagany format to A4 lub A3,
technika dowolna np.: rysunki, wyklejanki, zdjęcia w formacie minimum
3Mp. Powstałe prace powinny być estetyczne, czytelne i zgodne
z tematem. Należy opisać je na odwrocie, według metryczki.
Metryczka musi zawierać: imię nazwisko i wiek autora/autorów, tytuł pracy,
nazwa powiatu zamieszkania, numer telefonu/adres e-mail do kontaktu
oraz oświadczenie z podpisem (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis
opiekuna

prawnego):

autorem/autorami pracy

„Oświadczam/y,
plastycznej,

którą

że

jestem/jesteśmy

zgłaszam/y do

udziału

w konkursie „Rodzina razem”. Jednocześnie oświadczam/y, 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 Organizatorowi konkursu”.
2. Film
W przypadku przygotowania pracy w postaci filmu, należy stworzyć lub
przesłać już istniejący krótki amatorski film promujący wartości rodzinne,
w tym sposób na wspólnie spędzany czas, 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.
Metryczka musi zawierać: imię nazwisko i wiek autora/autorów, tytuł filmu,
nazwa powiatu zamieszkania, numer telefonu/adres e-mail do kontaktu
oraz oświadczenie z podpisem (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis
opiekuna
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prawnego).

„Oświadczam/y,

że

jestem/jesteśmy

autorem/autorami filmu, który zgłaszam/y do udziału w konkursie filmowym
„Rodzina

razem”.

Jednocześnie

oświadczam/y,

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, któr ych przedmiotem byłby nadesłany
przeze mnie film, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
Organizatorowi konkursu”.
3. Istnieje

możliwość

nadesłanie

wskazanych technikach,

np.:

prac

w

komiks,

innych,

niż

powyżej

kronika rodzinna,

prac

z

wykorzystaniem szkła, płótna, itd. W każdym przypadku do nadesłanych
prac musi być dostarczona metryczka o treści – jak powyżej.
Brak metryczki uniemożliwi ocenę pracy przez Jury, co będzie
jednoznaczne z odrzuceniem pracy z konkursu.
5. TERMIN, WARUNKI i FORM A NADSYŁANIA PRAC
Konkurs trwa od 08.04.2020 do 08.05.2020 r.
a. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie prac w terminie
do 8 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod wskazany
adres.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
z dopiskiem „KONKURS”.
b. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu.
c. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę lub film.
d. Prace - zdjęcia można przesyłać w formie cyfrowej np. plik JPG
na adres: ikryśkowiak@wzp.pl ( Istnieje możliwość przesłania prac
pocztą

e-mail

pod

warunkiem

dosłania

pocztą

zgody/oświadczenia i wydruku zdjęcia) lub tradycyjną drogą.
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tradycyjną

e. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników,
przechodzą na własność Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę.
f. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikowanie
jego prac i/lub dzieła przez Organizatora na wszelkich polach
aktywności (strony WWW. Wystawy, materiały drukowane itp.).
g. Uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie i inne tantiemy
za przekazanie prac.
h. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania
prac konkursowych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
i. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, wadliwe
dostarczenie lub niedostarczenie pracy przez doręczyciela.
j. Uczestnik przystępując do konkursu zawiera umowę nieodpłatnego
przekazania

całości

praw

autorskich

majątkowych

(związanych

z dziełem) na rzecz Organizatora konkursu.
6. NAGRODY
Organizator konkursu przyjmuje następujące założenia odnośnie nagród:
a. organizator dokona przeglądu nadesłanych prac w podziale na powiaty;
b. zakłada się wyłonienie jednego laureata oraz dwóch wyróżnień
na poziomie każdego z powiatów, Jury Konkursowe w uzasadnionych
przypadkach może odstąpić od powyższego założenia i dokonać
innego podziału nagród;
c. nagrody/wyróżnienia przyznanie w konkursie dla laureatów oraz
wyróżnionych mają charakter rzeczowy;
d. koszt pojedynczej nagrody/wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty
1 500,00 zł brutto;
e. przykładowy charakter

nagród/wyróżnień: tablety, gry planszowe

rodzinne, aparaty fotograficzne cyfrowe, publikacje książkowe, itp.
f. organizator

konkursu

dochodowego,

ponosi

należnego

koszt
do

US

nagrody/wyróżnienia w niniejszym Konkursie.
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ewentualnego
tytułem

podatku
otrzymania

7. ZAKOŃCZENIE KONKURSU
a. Spośród nadesłanych prac do konkursu Jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele:

Urzędu

Zachodniopomorskiego oraz

Marszałkowskiego
osoby

Województwa

mające dorobek

artystyczny

w dziedzinach właściwych dla konkursu, dokona wyboru nagrodzonych
prac. Jury Konkursowe zostanie powołane w drodze Zarządzenia
Marszałka.
b. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania
od niej.
c. Prace wybrane w konkursie zostaną opublikowane z podaniem danych
osobowych ich autorów, tj imię i nazwisko, wiek oraz powiat
zamieszkania. Otrzymają oni nagrody/wyróżnienia ufundowane przez
Organizatora konkursu.
d. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www. Organizatora
konkursu

oraz

ogłoszone

podczas

telekonferencji

Marszałka

Województwa.
e. Laureaci/wyróżnieni konkursu zostaną powiadomione drogą e-mailową
lub telefonicznie o wyniku konkursu.
f. Nagrody/wyróżnienia przesłane będę Pocztą Polską na adres laureatów
i wyróżnionych. Przed dokonaniem wysyłki nagród Organizator
skontaktuje się z Laureatem w celu ustalenia warunków dostawy
nagrody.
g. W

przypadku

zaistnienia

możliwości

przewiduje

się

uroczyste

wręczenie nagród/wyróżnień na przygotowanej w tym celu uroczystości.
h. Nagrody/wyróżnienia nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne
dobra.
8. INFORMACJE DODATKOWE
a. Regulamin konkursu został przyjęty decyzją Marszałka Województwa.
b. Regulamin

konkursu

dostępny

będzie

na

stronie

internetowej

Organizatora.
c. Organizator konkursu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie
prawo zmiany regulaminu.
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d. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany
w regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia zawarte
regulaminie.
e. Osoby do kontaktów w sprawie Konkursu:
- p. Elżbieta Potok, epotok@wzp.pl
- p. Irmina Kryśkowiak, ikryskowiak@wzp.pl
f. Polityka
na

prywatności.

przetwarzanie

danych

Uczestnicy
osobowych

Konkursu
w

wyrażają

rozumieniu

zgodę

Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 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 promocyjnych 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.

Szczecin, 08.04.2020 r.
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