Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie kartki świątecznej
(Boże Narodzenie 2017)

Postanowienia ogólne
§1
Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką przez dzieci i młodzież
przebywającą w różnych formach pieczy zastępczej kartki świątecznej związanej ze Świętami Bożego
Narodzenia.
§2
Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych z siedzibą w 00-695
Warszawa, ul. Nowogrodzka 49.
§3
W Konkursie mogą brać udział jedynie dzieci (osoby niepełnoletnie) aktualnie przebywające w
rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz niepełnoletnie dzieci biologiczne opiekunów zastępczych.

Przebieg Konkursu
§4

1. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie dwie prace wraz z podpisanym przez
2.
3.
4.

5.
6.

rodzica/opiekuna prawnego Zgłoszeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu.
Prace należy dostarczyć do siedziby Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych pocztą lub
osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) do dnia 15.12.2017.
Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, jakość wykonania.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19.12.2017 na facebooku oraz na stronie
internetowej fundacji (www.mfrz.pl) poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska
dziecka oraz nazwy miejscowości i formy rodzinnej pieczy zastępczej, w której Uczestnik
konkursu przebywa (np. Alicja W, RZ Warszawa)
O terminie i formie przekazania nagród i upominków Organizator poinformuje uczestników
Konkursu po jego rozstrzygnięciu.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III i IV miejsce w trzech kategoriach
wiekowych.
Informacje dodatkowe
§6

1. Uczestnicy Konkursu przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu
roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem
jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu są zbierane i przetwarzane tylko w celu wywiązania się
z zobowiązań Organizatora Konkursu.

[EP]
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Zgłoszenie
Imię i nazwisko Uczestnika konkursu: …………………………………………..
Wiek Uczestnika konkursu………………………………………………………..
Imię i nazwisko Opiekuna: ……………………………………………………….
Forma pieczy zastępczej: ………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………….
Nr telefonu: …………………………………………………………………………

Oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że Uczestnik jest twórcą pracy konkursowej, praca konkursowa nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osób trzecich, praw autorskich,
znaków towarowych, dóbr osobistych podmiotów trzecich.
Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykorzystanie pracy
konkursowej poprzez jej publikację na stronie internetowej Mazowieckiej Fundacji Rodzin
Zastępczych oraz na facebooku w celach związanych z promocją Konkursu.

Data:

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego:

