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Projekt pn. „Bieruń bez przemocy” jest realizowany w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 

Bieruń 2017 



§ 1 
Organizatorzy konkursu 

 
Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie” – Projekt „Bieruń bez przemocy”. Podejmowane działania mają na celu 
poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 
 

§ 2 
Cele konkursu 

 
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie. 
2. Zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie. 
3. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu, pobudzenie wyobraźni 
plastycznej, rozwijanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju. 
 

§ 3 
Uczestnicy 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej 
i gimnazjum na terenie gminy Bieruń. 
2. Organizator wyznacza następujące kategorie konkursu: 
a) kategoria obejmująca uczniów szkół podstawowych kl. I – III 
b) kategoria obejmująca uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI 
c) kategoria obejmująca uczniów gimnazjum. 

 
§ 4 

Prace konkursowe – warunki uczestnictwa 
 
1. „Rodzina bez przemocy” – to motyw przewodni konkursu. 
2. Zgłaszane prace winny być pracami indywidualnymi. 
3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną 
(malarstwo, rysunek, wyklejanka, kolaż itp.) w dowolnym formacie. 
4. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace własnego autorstwa.  
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora pracy, klasę oraz szkołę do której 
uczęszcza. 
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania nagrody. 

§ 5 

Termin i warunki nadsyłania prac 

 

1. Prace uczestników konkursu należy przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bieruniu do dnia 5 czerwca 2017 r., do godz. 15.00. 
2. Prace dostarczone po 5 czerwca 2017 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. 

 

 

 



 
§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Prace konkursowe oceni Komisja składająca się z: 

 Przedstawiciela Rady Miejskiej w Bieruniu 

 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu 

 Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Bieruniu. 

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę 
drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6 czerwca 2017 r. 

7. Przy wyborze prac Komisja oceniać będzie: 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

 formę estetyczną pracy, 

 zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową. 
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 6 czerwca 2017 r. o godz. 1730 podczas VI Festynu 

Rodzinnego w Bieruniu w ramach projektu „Bieruń bez przemocy”, przy ul. Remizowej 19 

w Regionalnym Centrum Kulturalno-Gospodarczym „Remiza”. 

9. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą 

mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora lub  za pośrednictwem 

Dyrektorów szkół. 

 
§7 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie 
przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t j. Dz. U. 2016 r., poz. 922). 
2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie 
danych na stronach portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych oraz w lokalnych 
mediach. 

 
§ 8 

Uwagi końcowe 
 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora konkursu i mogą 
zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie gminy Bieruń. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac 
zgłoszonych do konkursu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  
w celach reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych 
wydawnictwach). 
 


