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REGULAMIN KONKURSU NA NAGRANIE FILMIKU O ŻYCIU RODZINY 

ZASTĘPCZEJ pt. „BARWY CODZIENNOŚCI”  

   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Konkurs organizowany jest pod nazwą „Barwy codzienności” i w niniejszym regulaminie 

zwany dalej Konkursem. 

• Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, zwane 

dalej PCPR.  

• Konkurs jest adresowany do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka  

z powiatu bytowskiego 

• Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień  

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

 

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  KONKURSU 

 

• Konkurs realizowany jest w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                

w Bytowie w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego, w ramach realizacji 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2021-2023. 

• Celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, podkreślenie wysokiej 

wartości rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem, 

rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych poprzez publikację prac 

konkursowych w mediach społecznościowych, na stronach internetowych. 

• Nagrodzone prace konkursowe zostaną wykorzystane do utworzenia spotu promującego 

rodzicielstwo zastępcze, służącemu promocji rodzicielstwa zastępczego, który zostanie 
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opublikowany w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. 

• Czas publikacji prac konkursowych w mediach społecznościowych i na stronach 

internetowych  określany jest przez Organizatora.   

 

III. ZASADY WYKONANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

      Wykonanie pracy konkursowej polega na nagraniu filmu ukazującego życie codzienne 

rodziny zastępczej: 

• film nakręcony przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon 

komórkowy, aparat fotograficzny, kamera; 

• czas projekcji: 2-5 min; 

• w nagraniu może wziąć udział cała rodzina, poszczególni jej członkowie lub sami 

opiekunowie zastępczy, którzy opowiedzą o swej pracy;  

• autorem filmu  musi być  pełnoletni członek rodziny zastępczej/ rodzinnego domu 

dziecka,   

• każdy film musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej 

opublikowany lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie; 

• film powinien być opatrzony metryczką (imię i nazwisko autora filmu, tytuł 

filmu); 

• każda rodzina  może zgłosić do konkursu tylko jeden film; 

• do pracy konkursowej należy dołączyć klauzulę informacyjną, zgodę                             

na przetwarzanie danych osobowych, kartę zgłoszeniową oraz umowę                                 

o przeniesieniu praw majątkowych. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

• Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do filmu.  

• Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora wraz z autorskimi prawami 

majątkowymi do ich publikacji. 

• Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej podpisanej przez 

autora filmu klauzuli informacyjnej, zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty 



zgłoszeniowej oraz umowy o przeniesienie praw majątkowych. 

• Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

V. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

• Ogłoszenie Konkursu nastąpi dnia 26.04.2021r. – informacje o konkursie zostaną 

przekazane bezpośrednio do rodzin zastępczych/RDD, ponadto informacje o konkursie 

zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych i na internetowej stronie PCPR 

www.pcprbytow.pl. 

• Uczestnicy Konkursu dostarczają prace konkursową zgodną z wymaganiami określonymi 

w niniejszym regulaminie do dnia 21 maja 2021r. do godziny 14.00 (decyduje data 

wpływu do PCPR). Pracę konkursową należy dostarczyć do siedziby Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. Miła 26A, na pendrivie, płycie CD/DVD lub 

przesłać na adres email: kontakt@pcprbytow.pl wpisując w tytule wiadomości                 

„Konkurs – Barwy codzienności”, wraz z: 

- kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

- klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu; 

- umowę o przeniesienie praw majątkowych. 

• Prace złożone po terminie określonym w ust. 2 nie będą brały udziału w Konkursie                    

i w ciągu 1 tygodnia uczestnicy będą mogli je odebrać z siedziby PCPR, po tym czasie 

zostaną zniszczone.  

• Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję w składzie określonym przez 

Organizatora. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje 

odwołanie). 

• Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. Przy ocenie prac 

będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 - wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu; 

- wartość artystyczna: pomysłowość i kreatywność; 

- jakość techniczna, tzn. estetyka pracy, montaż i jakość dźwięku; 

- edukacyjno-społeczne uwzględniające promocję rodzicielstwa zastępczego; 
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• Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac 

konkursowych. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

•  Komisja Konkursu podejmie decyzje o wyłonieniu laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi  26.05.2021r. O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator PCPR 

poinformuje po rozstrzygnięciu konkursu.  

 

VI. NAGRODY 

• Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i/lub vouchery/bony 

ufundowane przez Organizatora o wartości: za zajęcie I miejsca - 500,00 zł, II miejsca - 

300,00 zł i III miejsca - 200,00 zł. Dla wyróżnionych uczestników konkursu przewidziano 

nagrodę w postaci drobnych upominków. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma dyplom  

ufundowany przez Organizatora. 

• Prace konkursowe zostaną wykorzystane w kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze 

poprzez nagranie spotu promującego rodzicielstwo zastępcze. 

•  Informacja o nagrodzonych pracach konkursowych zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej  PCPR oraz w mediach społecznościowych 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w dowolnym okresie 

jego trwania. 

• O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na 

bieżąco w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.pcprbytow.pl 

• Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Aneta Cychosz, Magdalena Klaman – 

telefon  kontaktowy 59 822 80 68. 
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