Stowarzyszenie Rodzin Aodpcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA”
31-968 Kraków, os. Zielone 1;
www.profamilia.pl

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
DLA RODZIN OCZEKUJĄCYCH NA PRZYSPOSOBIENIE, RODZIN ADOPCYJNYCH
ORAZ DZIECI Z RODZIN ADOPCYJNYCH
„W RODZINIE NAJLEPIEJ”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
„Pro Familia” i Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia”.

II. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z rodzin adopcyjnych, rodziny oczekujące
na przysposobienie oraz rodzice adopcyjni, którzy są w procedurze adopcyjnej lub ją zakończyli
za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika konkursu pracy
konkursowej i oświadczenia ( zał. 1) , a w przypadku dziecka dodatkowo zgody rodzica
( zał. 2)
2. Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną i tradycyjną do siedziby Ośrodka Adopcyjnego
(os. Zielone 1, 31-968 Kraków mail osrodek@profamilia.pl) tytuł maila lub napis na kopercie
Konkurs „W rodzinie najlepiej” do dnia 30 maja 2020 r. Decyduje data wpływu pracy.
3. Praca literacka powinna być wysłana w formacie word i pdf a rysunek wysłany w oryginale
pocztą i jako zdjęcie w formacie jpg.
4. Regulamin wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronie internetowej organizatora
konkursu –www.profamilia.pl w zakładce ośrodek adopcyjny
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji, iż jest to praca
własna, nigdzie wcześniej nie publikowana i nie przedstawiana na innych konkursach.
2. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
majątkowych praw autorskich do wykorzystywania pracy na następujących polach
eksploatacji: wystawianie pracy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności
w Internecie, wprowadzanie pracy do obrotu, w szczególności druk w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową.
3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu swoich danych osobowych w celu udziału w Konkursie w tym na ewentualną
publikację imienia/nazwiska/ lub pseudonimu jako laureata ww. konkursu.
4. Nadesłane egzemplarze prac przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu
i nie będą zwracane autorom.
5. Organizator Konkursu nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu.

V. PRACE
1. Organizator Konkursu przewiduje trzy kategorie prac konkursowych:
I „Bajka Adopcyjna”- konkurs literacki dla rodzin oczekujących na przysposobienie
II „Nasza adopcyjna historia” - konkurs literacki dla rodzin adopcyjnych
III „W rodzinie” -konkurs plastyczny dla dzieci

I.

Bajki adopcyjne w prosty i przystępny dla dziecka sposób pomocne są w zrozumieniu idei
adopcji. Obrazują miłość, która czyni cuda. Pokazują zmiany emocji jakie towarzyszą
poznawaniu dziecka i są piękną pamiątką dla dziecka

II.

Nasza adopcyjna historia może stać się rodzinną pamiątką ,podsumuje okres oczekiwania,
poznawania oraz adaptacji dziecka w rodzinie pozwoli zrozumieć zmieniające się emocje
w tych okresach a także pokaże świadectwo innym rodzinom oczekującym na dziecko.

III.

„W rodzinie”- to obraz Waszej rodziny

3.

-Prace w kategorii I i II
W przypadku pracy literackiej, praca musi zawierać:
− tytuł własny, autora pracy lub pseudonim (który winien być wpisany w oświadczeniu)
− objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego
(format A4, czcionka czytelna, nie mniejsza niż 12 pkt, pojedyncza interlinia),
− praca musi zostać przekazana organizatorowi konkursu w 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej, na adres osrodek@profamilia.pl (format word i pdf)
− Praca w kategorii III
Prosimy o wykonanie pracy plastycznej przez dziecko w formacie A4 techniką dowolną.
Praca musi zostać przekazana organizatorowi konkursu w 1 egzemplarzu przesłanym pocztą i
w formie elektronicznej w formacie jpg , na adres osrodek@profamilia.pl

VI. OCENA PRAC
1. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
2. W skład Komisji wchodzą: Członkowie Zarządu, Dyrekcja Ośrodka i Pracownicy Ośrodka.
3. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie nie będą brane
pod uwagę przez Komisję Konkursową.
4. Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem, znaczenia pracy dla idei konkursu
oraz w przypadku prac plastycznych pod względem estetyki, oryginalności i samodzielności
(brak pomocy rodzica).
5. Od wyników Komisji nie przysługuje odwołanie.
6. Konkurs jest jednoetapowy.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora Konkursu, a ogłoszenie wyników
będzie miało miejsce dnia 5 czerwca 2020 roku na stronie www.profamilia.pl oraz na
profilu facebook https://www.facebook.com/stowarzyszenieprofamilia/.
2. O dokładnym terminie i formie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni.
VIII. NAGRODY
1. Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii przewidziano nagrody.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość ustalenia dodatkowych kategorii prac
konkursowych oraz przyznania dodatkowych nagród.
3. Najlepsze prace zostaną opublikowane.

Zał. 1
Oświadczenie uczestnika konkursu

Oświadczam, że praca pt.
…………………………………………………………………….……….
złożona w Konkursie literacko-plastycznym dla rodzin oczekujących na przysposobienie,
rodzin adopcyjnych oraz dzieci z rodzin adopcyjnych „W rodzinie najlepiej”
organizowanym Stowarzyszenie „Pro Familia” i Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”,
została wykonana samodzielnie przez:

..................................................................................................................................
(imię i nazwisko /i lub pseudonim (do publikacji)

...…................................................
Data i wyraźny podpis
rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika Konkursu
Oświadczam, że z momentem przekazania pracy na Konkurs „W rodzinie najlepiej”
organizowany przez Stowarzyszenie „Pro Familia” i Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”,
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy oraz prawo własności
egzemplarza pracy na organizatora Konkursu.

..................................................
Data i wyraźny podpis
rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika Konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu „W rodzinie
najlepiej”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Familia” i Ośrodek Adopcyjny „Pro
Familia” w Krakowie, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska/pseudonimu jako
laureata ww. konkursu”.

.................................................
Data i wyraźny podpis
rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika Konkursu

Załącznik nr 2 Zgoda rodzica na udział w konkursie dziecka
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………. w konkursie
literacko-plastycznym „W rodzinie najlepiej”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Pro
Familia” i Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Krakowie, w tym na ewentualną publikację jego
imienia/nazwiska/pseudonimu jako laureata ww. konkursu”.

.................................................
Data i wyraźny podpis rodzica
rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika Konkursu

