
 

REGULAMIN KONKURSU 2021 

W DOMU NIE MUSI BYĆ NUDNO - POSTAW NA RODZINĘ 

zorganizowanego pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów 

 

 

1. ORGANIZATOR:  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zabierzów we 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

2. UCZESTNICY:  

dzieci i młodzież z terenu Gminy Zabierzów wraz z członkami rodzin oraz grupy warsztatowe 

ośrodków społecznych z Gminy Zabierzów. 

 

3. CELE KONKURSU: 

1) wzmacnianie więzi rodzinnych przy realizacji zadania, 

2) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy, 

3) popularyzowanie pasji i zainteresowań, 

4) pielęgnowanie polskich tradycji i kultur, 

5) rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej, 

6) rozwijanie wrażliwości estetycznej i talentów. 

 

4. TECHNIKA:  

Dowolna z zastosowaniem różnorodnych środków i materiałów. 

 

5. FORMA:  

Film lub pokaz zdjęć z realizacji zadania.  

 

6. TERMIN SKŁADANIA PRAC:  

1) od 17 do 31 stycznia 2022 r. do godziny 23:59,  

2) Prace nadesłane po tym terminie nie będą ocenione, 

3) Miejsce składania prac: Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie 

ul. Cmentarna 2, w godzinach pracy Poradni, 

4) Do nośnika z pracą należy dołączyć kartę zgłoszenia. 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  

w lutym 2022 r. na stronie internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz na 

stronie https://gkrpa-zabierzow.pl/ 

 

8. ZAWIADOMIENIE LAUREATÓW:  

Osoby nagrodzone zostaną dodatkowo powiadomione o miejscu i sposobie odbioru nagród email 

lub telefonicznie, z wykorzystaniem danych wskazanych w zgłoszeniu. 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW: 

1) Konkurs jest bezpłatny dla jego uczestników. 

2) Z realizacji zadania konkursowego należy przesłać film lub pokaz zdjęć trwający do 3 

minut. Film lub pokaz ma prezentować wykonywanie zadania i jego twórców 

uczestniczących w realizacji. 

3) Do nośnika z pracą należy dołączyć zgłoszenie do konkursu w tym zgodę rodziców/ 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych,  zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

http://www.zabierzow.org.pl/


wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych i zgodę w zakresie praw autorskich na 

nieodwołalne i nieodpłatne, wielokrotne rozporządzanie materiałami, na których utrwalono 

pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, informacyjnych, reklamowych i 

promocyjnych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Zabierzów (zgody według załączonego wzoru na karcie zgłoszenia). 

4) Członkowie komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli GKRPA w Zabierzowie, ocenią 

złożone prace (decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna). 

5) Komisja konkursowa oceniać będzie zadanie konkursowe „Rodzinny pokaz kultur” wg 

następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem, 

b) kreatywność, oryginalność, 

c) zaangażowanie członków rodziny, 

d) scenariusz,  

e) oprawa plastyczna,  

f) oprawa muzyczna, 

g) jakość nagrania. 

6) Komisja konkursowa wybierze trzy prace w tym zadaniu konkursowym.  

7) Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagrody specjalnej. 

8) Za zajęcie I, II, i III miejsca laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody w postaci 

bonów zakupowych o wartości odpowiednio 800,00, 600,00 i 300,00 złotych.  

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1) Organizator nie zwraca nośników z pracami konkursowymi.  

2) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac.  

3) Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści 

niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem w/w zgód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


