
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Moje marzenie” 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu dla Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych  

,,Pro Familia” ( Beneficjent)   jest Fundacja  BGŻ BNP Paribas ( Organizator). 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 8 - 16 lat przebywających w pieczy zastępczej  

i rodzinach adopcyjnych. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika  pracy  

plastycznej pt ,,Moje marzenie”. Praca w dowolnej technice, powinna być wykonana 

własnoręcznie przez dziecko, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka. Prace 

nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi  i 

nie przedstawianymi na innych konkursach.  Do pracy należy dołączyć wypełniony i 

podpisany przez opiekuna prawnego formularz zawierający m.in. dane kontaktowe, zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora i Beneficjenta konkursu danych osobowych, zgodę na 

użycie wizerunku.  

 Prace można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia ,,Pro Familia” lub nadsyłać 

pocztą na adres : Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych ,,Pro Familia”, os. 

Zielone 1, 31-968 Kraków (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Moje marzenie”) 

w terminie do 25 marca 2016 roku. Decyduje data wpływu pracy. 

 

IV. NAGRODA 

Nagrodą w konkursie jest całodniowa wycieczka do jednego z piękniejszych miejsc 

 w  Pieninach, połączona ze zwiedzaniem a także licznymi atrakcjami. Organizator Konkursu 

przewiduje nagrodę dla 20 dzieci.  

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy Banku BGŻ 

BNP Paribas S.A. Oddział w Krakowie ul. Wadowicka 2, pracownicy Stowarzyszenia  

„Pro Familia” oraz zaproszeni artyści plastycy. 

  

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Pro 

Familia” www.profamilia.pl oraz na Facebook’u do dnia 5 kwietnia 2016 roku. Organizatorzy 

skontaktują się z nagrodzonymi osobami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profamilia.pl/


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

uczestnika konkursu plastycznego pt. „Moje marzenie” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika (autora pracy)  

 ( Pesel), data urodzenia  

 

Ja (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)  

………………………………………………….,  

 

legitymujący się dowodem osobistym seria 

nr  

 

Adres zamieszkania wraz z kodem 

pocztowym 

 

Numer telefonu  

Adres e-mail   

 

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka)…………………………………………. w 

konkursie plastycznym „Moje marzenie”, organizowanym przez Fundację  BGŻ BNP Paribas 

dla Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych ,,Pro Familia”.  

 

Jednocześnie: 

Oświadczam, że zostałem/am się warunkami udziału w konkursie  

i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka (autora pracy) oraz własnych, uzyskanych w związku z organizacją i prowadzeniem 

konkursu przez Organizatora i Beneficjenta tzn. przez Fundację  BGŻ BNP Paribas z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa oraz Stowarzyszenie Rodzin 

Adopcyjnych i Zastępczych ,,Pro Familia”, os. Zielone 1 , 31-968 Kraków (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.).”  

 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 

nieodpłatne przeniesienie praw autorskich pracy mojego dziecka i jej nazwy oraz ich 

wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji przez Organizatora i Beneficjenta. Wyrażam 

również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora i Beneficjenta oraz 

publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w 

przypadku uczestnictwa w wycieczce będącej nagrodą w konkursie. 

 

 

Podpis rodzica (lub opiekuna prawnego):……………………  

 

Miejscowość i data:……………………  

 
Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, w przeciwnym razie nadesłana praca nie 

będzie mogła wziąć udziału w konkursie. Prosimy o dołączenie wypełnionej deklaracji (formularza zgłoszenia) 

do nadesłanej pracy, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie ona mogła wziąć udziału w konkursie. 

 


