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REGULAM!N

KONKURSU ARWSWCZNEGO O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM
pt. ,,PRzEMoc oczAMl DztEcKA - NlE BtJ, NtE KRzYcz, NlE KRZYWDŹ MNIE ! ,

dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu parczewskiego.

§r,
l. Postąnowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pt. ,,Przemoc oczami dziecka - Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź

mnie!" jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna żA,
ZI-2OO Parczew, tel. 83 355-15-80, kom. 693-423-269, e-mail r iecza nfiZ*W

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim

na lata 2021,-2025.

§z,
l!. CeIe/założenia konkursu:

1. Celem konkursu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej wśród

dzieci"

2. Propagowanie i zachęcanie dzieci do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie.

3. Przedstawienie oczami dzieci problemu przemocy w rodzinie.

4. Rozwijanie zainteresowań formami plastycznymi i literackimi jako alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu przez dzieci,

§3,
I!l. Uczestnicy konkursu:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich

z terenu powiatu parczewskiego w trzech kategoriach wiekowych: II-tl lat, ]_3-14

i 15-17 lat

§ł,
lv. zasadv uczestnictwa:

L. Konkurs ma charakter indywidualny. Prace powinny być wykonane samodzielnie,
ż. Prace grupowe nie będą oceniane.

3. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne tj, komiks, rysunek, plakat lub krótkie prace

literackie tj. opowiadanie/bądź bajka wyrażające przeciwstawianie się przemocy

w rodzinie oraz będą formą przekazu pozytywnych wzorców zachowania w sytuacjach

kontaktu z przemocąw rodzinie.

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej

nieopublikowanymi.

5. W konkursie mozna brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu wyłączne prawa

autorskie do pracy plastycznej lub literackiej i akceptuje niniejszy regulamin, udziela

Organizatorowi nieodpłatnych praw majątkowych zaleznych do wykorzystania



nadesłanYch prac w celach promujących konkurs, umieszczenia prac na stronie
internetowej PCPR w Parczewie tj WWtńl,*e ,}r, $arczsw"fił oraz wystawienia,
Prezentowania i udostępniania prac publicznie na wystawie zorganizowanej podczas
rozstrzYgnięcia konkursu, Zezwolenie jest nieodpłatne, ma charakter nieodwołalny
i nie jest ograniczone terminem oraz może być wykorzystywane wielokrotnie.

7. Prace Po przekazaniu do konkursu stają się własnością Powiatu parczewskiego.

§5,
v. wvmagania techniczne:

1,. Uczestnik składa max. 1 pracę/ w formacie nie większym niż dwie strony kartonu
43 (komiks), jedna strona A3 (plakat), A3-A4 (rysunek) lub nie więcej niż trzy strony
A4 Pisane czcionką Times New Roman wielkość 12, odstęp ]_,5 interlinia, prace literackie
powinny zawierać tytuł opowiadania/bajki.

Ż. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką np,: rysunek kredką,
f|amastrami, farbami, szkic ołówkowy, tuszem, węglem, wycinanka papierem
kolorowym, pIasteliną itp.

3, Prace zgłoszone do konkursu muszą być opisane bez użycia imienia i nazwiska autora,
w sPosób umoŻlwiający jednoznaczną identyfikację pracy z pięcioznakowym godłem
autora, czYli tymczasowym pseudonimem artystycznym, stworzonym na uzytek
konkursu. Oznaczenie musi się składać z pięcioznakowego, wymyślonego godła i numeru
PracY, na PrzYkład GODŁO - 0].. Natomiast w karcie zgłoszeniowej należy wskazać
nastęPujące dane: imię i nazwisko, wiek/datę urodzenia, klasę i nazwę oraz miejscowość
szkoły,

§6,

Vl. Etapv, terminv i organizacia konkursu:
t. Organizator przewiduje jednoetapowy konkurs.
2, Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie pracy w zamkniętej kopercie wraz

z kartą zgłoszenia (załącznik Nr 1do Regulaminu) do dnia 15 listopada2o2L r. w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A, Łt-żoo parczew,

na kopercie naleŻy umieŚciĆ napis KoNKURs ARTYSTYCZNY ,, PRZEMoC ocZAMl DZlECKA
- NlE BU, NlE KRZYCZ, NlE KRZYWOŹ Vrulr !". Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć
Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, której formularz stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Prace mogą być złożone drogą pocztową
lub dostarczone osobiście.

3. prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem.
4, Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac,
5. Wszelkich informacji udziela Organizator konkursu pod numerem tel. 83 355-15-80,

kom. 693-423-269.



§z.
Vll. KrWe ria ocenv prac:

]". Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powotana przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Parczewie - nie mniej niż 3 osoby

2. Jury podejmuje decyzje większością głosów.

3. krvteria ocenv prac plastvcznvch :

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, rzeczowy i profilaktyczny zakres przekazu

obrazu (0-a pkt)

b) oryginalne i pomysłowe podejście do podjętejtematyki, (0-5 pkt)

c) wartość ijakość artystyczna pracy, (0-5 pkt)

d) stopień trudności wykonania i ogólne wrażenie estetyczne (0-5 pkt)

e) zachowanie wymagań formalnych określonych w punkcie V Regulaminu (0-3 pkt.)

4. krvteria ocenv prac literackich:

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, rzeczowy i profilaktyczny zakres przekazu

treści(0-4 pkt),

b) oryginalne i pomystowe podejście do podjętej tematyki (0-5 pkt)

c) rozwinięcie tematu (0-2 pkt)

d) zastosowanie właściwejformy wypowiedzi (0-2 pkt.)

e) kompozycja: ciekawy pomysł kompozycyjny, przejrzystość, spójność, zachowanie

właściwych proporcji, stosowanie akapitów (0-2 pkt)

f) zasób słownictwa: bogate, zróżnicowane, dostosowane do treści (0-2 pkt)

g) poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna (0-2 pkt)

h) zachowanie wymagań formalnych określonych w punkcie V Regulaminu (0-3 pkt.)

5. Prace plastyczne i literackie będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach, z których

zostaną wyłonieni poszczególni zwycięzcy (l, ll i lll miejsce).

6, Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niz do dnia

19 listopada 2O2t r.

7. Wyniki konkursu i lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia 30 listopada 2021 roku

na stronie internetowej PCPR w Parczewie tj. wwlłl,§s§:",parczew.pl

8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie wraz z zaproszeniem

na oficjalne ogłoszenie wyników i odbiór nagród.

§s,
VIll. Nagrodv w konkursie:

1. Dla trzech najlepszych prac plastycznych i literackich , z poszczególnych trzech kategorii

wiekowych dzieci/młodzieży: L1,-L2 lat, L3-1,4 lat i ]-5-17 lat ustanawia się nagrody

rzeczowe i dyplomy.

2. Nagrody stanowią odpowiednio: l miejsce, ll miejsce i lll miejsce w każdej grupie wiekowej

oraz w dwóch kategoriach prac plastycznych i literackich.

3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów przyznanych przez

poszczególnych cztonków Jury Konkursu.
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Załqcznik nr 1do Regulaminu Konkursu
a rtystyczn ego o ch a ra kte rze prot'il a ktycz ny m

pn. ,,Przemoc oczami dziecka - Nie bij,

nie krzycz, nie krzywdź mnie!"

KARTA ZGŁOSZEN|A
KONKURS ATYSTYCZNY O CHARAKTERZE PROF|LAKTYCZNYM

,, PRZEMOC OCZAM! DZ|ECKA - NlE BlJ, NlE KRzycz, NlE KRzywDź MNIE !"

proszę wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami.

lMlĘ ! NAZWISKO UCZESTNlKA KONKURSU: ....,....."....

GODŁO (5 ZNAKOWE): ... .....,..

NAZWA l MlEJscoWoŚĆ szxotv7KLASA:

ADREs zAMlEszKANlA

TELEFON: E-MAIL:

1. OŚwiadczam, ze jestem właścicielem praw autorskich pracy nadesłanej na konkurs
artYstYcznY Pt. ,,Przemoc oczami dziecka - Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie|,,,
realizowanY Przez PCPR w Parczewie i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie zgodnie
z regulaminem konkursu artystycznego. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza
praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2. OŚwiadczam, Że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

3. WYraŻam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załączoną Klauzurą
informacYjną oraz zgodnie z art, 6 ust. ]. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i RadY (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 20t6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95la6lWE (ogóln e rozporządzenie o ochronie
danYch) Przez PCPR w Parczewie, dla celów związanych z realizacją i promocją Konkursu.

4. przenoszę na pcpR nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich
praw majątkowych do pracy zgłoszonej w Konkursie.

(Data i czytelny podpis uczestnika konkursu)
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Załącznik Nr 4
do Polityki Ochrony Danych wprowadzonej

Zarządzeniem Nr 1912019 z dnia 4 listopada 20].9 roku

KLAUZULA lNFORMACYJNA

Na Podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sPrawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowYch iw sPrawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95/a6/wE
(ogólne rozPorządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr ].].9, s, 1 informujemy, iż:

]-, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
w Parczewie (adres: Szpitalna ża,2'J,-2OO Parczew; numer telefonu: 83/355 15 80);

2. W sPrawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z lnspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail inspektorod§l@parczew,pł; tel. 83 355 15 84

3, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadan wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca
203-1, r, o wsPieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych w celu:

a) Tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka (art. 6 ust, ]" lit. c RoDo)

b) Prowadzenia procesów kwalifikacyjnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziców
zastępczych (art. 6 ust.1 lit. a i c RoDo)

c) Organizowanie szkoleń do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (art. 6 ust, 1 ,lit. c RoDo)
d) WYdawania zaŚwiadczeń kwalifikacyjnych i zawarcia umów z kandydatami do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka (art. 6 ust. 1 lit. b i c RoDo)
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem

okresów PrzechowYwania okreŚlonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art, 6 ust. ]. lit. a, b i c), art. 9 ust, 2 lit. g w/w

Rozporządzenia oraz przepisy prawa;
6. Odbiorcy danych osobowych:

a) OrganY władzY Publicznej orz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzY Publicznej, w zakresach i celach wynikających z przepisów prawa

b) lnne PodmiotY, które na podstawie zawartych z Administratorem umów przetwarzają dane
osobowe np. w zakresie obsługi lT, kancelaria prawna

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostęPu do treŚci swoich danych oraz moż|iwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia

Przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych
Prawem - Prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem PrzepisÓw powyzszego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest
odmowa realizacji celów wskazanych w punkcie 3. tj: odmowa wszczęcia postępowania
kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; odmowa podpisania umowy; odmowa
wzięcia udziału w szkoleniu, odmowa wydania zaświadczeń

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie pod|ega
Pan/Pani decYzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
Profilowaniu , o czym stanowi art,22 UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załqcznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
a rty styczn e go o ch a ra kte rze profi l a ktyczny m

pn. ,,Przemoc oczami dziecka - Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie!"

Karta Jurora Konkursu,.,

Autor.....

|NDYW|DUALNA KARTA OCENY PRACY PLASTYCZNEJ PRZEZ JURORA

Tytuł

Lp.

Zgodność tematu pracy
z tematyką konkursu,

rzeczowy i profilaktyczny
zakres przekazu obrazu

Oryginalne i pomysłowe
podejście do podjętej

tematyki

Wartość ijakość
artystyczna pracy

Stopień trudności
wykonania iogólne
wrażenie estetyczne

Zachowanie wymagań
formalnych określonych w

punkcie V Regulaminu

Suma punktów

0-4 pkt 0-5 pkt. 0-5 pkt 0-5 pkt, 0-3 pkt. max22



Zołqcznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
ortystycznego o charakterze profilaktycznym

pn. ,,Przemoc oczami dziecka - Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie!''

karta Jurora konkursu

Autor,.... Tytuł

Lp.

Zgodność tematu
pracy z tematyką

konkursu,
rzeczowy i

profilaktyczny
zakres przekazu

obrazu

Oryginalne i

pomysłowe
podejście do

podjętej tematyki

Rozwinięcie
tematu

zastosowanie
właściwej formy

wypowiedzi

Kompozycja:ciekawy
pomysł kompozycyjny,

przejrzystość,
spójność, zachowanie
właściwych proporcji,
stosowanie akapitów

Zasób
słownictwa:

bogate,
zróżnicowane,
dostosowane

do treści

Poprawność
językowa,

ortograficzna,
interpunkcyjna

zachowanie
wymagań

formalnych
określonych w

punkcie V
Regulaminu

Suma
punktów

0-4 pkt. 0-5 pkt. 0-2 pkt. 0-2 pkt 0-2 pkt. 0-2 pkt, 0-3 pkt, max22

INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY LITERACKIEJ PRZEZ JURORA

0-2 pkt.


