
                                                                                                     

 

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym w Opolu ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci 

pt.   „DOM PEŁEN ENERGII”. Partnerem wydarzenia TAURON    

Regulamin Konkursu plastycznego  

& 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci  

z Porażeniem Mózgowym w Opolu i partner wydarzenia TAURON  

2. Konkurs rozpoczyna się 26.02.2021r. i trwać będzie do 8.03.2021r. 

3. Tematem prac konkursowych jest: ,,Dom pełen energii”. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i podopieczni Fundacji Dom 

Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. 

 

& 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, techniką 

dowolną, wykonana samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub 

rodzica/opiekuna. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

2. Organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania 

prac bez wypłacenia honorariów autorskich. 

3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu, która wyłoni 10 

prac finałowych. 

4. Każda złożona praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, 

nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy. 

5. Prace należy złożyć do 8.03.2021r. do godziny 12:00 w następujący sposób: 

  wysyłając pocztą na adres: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci  

z Porażeniem Mózgowym w Opolu 45-724 Opole, ul. Karola Szymanowskiego 1 z 

dopiskiem  ,,konkurs plastyczny” . 

  dostarczyć osobiście pod wyżej wymieniony adres wrzucając do oznaczonej skrzynki 

znajdującej się w holu, przy głównym wejściu do Fundacji przy  

ul. Szymanowskiego 1 w Opolu.  

 wysyłając skan lub zdjęcie pracy na adres e-mail: 

  pogotowie.terapeutyczne@fundacja.dom.opole.pl 
 

mailto:pogotowie.terapeutyczne@fundacja.dom.opole.pl


                                                                                                     
 
 
 

6. Koordynatorem konkursu jest Pogotowie terapeutyczne Fundacji Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu tel. 77 400 44 25. 

  

& 3.WYNIKI KONKURSU I NAGRODY. 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu 8.03.2021r. spośród nadesłanych prac  

wyłoni 10, które zostaną nagrodzone.  

2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, oryginalność, stopień trudności, jakość wykonania. 

3. Ogłoszenie wyników prac nastąpi 9.03.2021r. podczas transmisji na żywo korowodu na 

fanpage’u Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym  

w Opolu: https://www.facebook.com/DOMopole/ 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną 

wysłane na wskazany adres lub odebrane osobiście.  

5. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie w celu ustalenia 

formy odbioru nagrody. 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. 

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

 

    & 4. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

organizatora praw własności od złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji 

w dowolnym nakładzie, publikowania na stronie Fundacji Dom oraz prezentowania 

prac na imprezach organizowanych przez Organizatora Konkursu. 

3. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich.  

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.) 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 

materiały nie naruszają praw autorskich. 

 
 


