
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

 

pt. „Bohaterowie rodzinnych historii” 

 

organizowanego przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 

oraz 

Katedrę Psychopedagogiki Rodziny 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bohaterowie rodzinnych historii”, zwany 

dalej  „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Katedra 

Psychopedagogiki Rodziny w/m ul. Al. Racławickie 15, 20-950 Lublin. 

3. Współorganizatorami są: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział 

Okręgowy w Lublinie, ul. J. Bema 1/5, 20-045 Lublin; Region Środkowowschodni 

NSZZ „Solidarność”, ul. Królewska 3, 20-109 Lublin.  

4. Patronat nad konkursem objęli: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta 

Lublina, ul. Narutowicza 37/39/215, 20-016 Lublin; Lubelski Kurator Oświaty, 

Prezydent Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego.  

5. Termin nadsyłania prac: od 10 stycznia 2013 do 10 marca 2014 roku. Prace należy 

przesyłać na adres Organizatora: Katedra Psychopedagogiki Rodziny, Instytut Nauk 

o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium 

Jana Pawła II C-813, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem KONKURS.    

6. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.  

7. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla 

pocztowego.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

wysyłki.  

9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń dowolnego Liceum i Technikum  z terenu 

województwa lubelskiego i świętokrzyskiego, który prześle na podany w 

regulaminie adres pracę plastyczną lub literacką, spełniającą warunki określone w 

Regulaminie. 

2. Konkurs odbędzie się w formie: 

a) pisemnej: praca pisemna, obejmująca 4 strony maszynopisu, czcionka Times 12, 

interlinia 1,5   

b) plastycznej: kolaż w formie plakatu, w którym wykorzystano zdjęcia i pamiątki 

rodzinne. 

c) uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie minimum A4, 

maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

3) Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, 

adres do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę 

(szkoły, innej organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.  

4) Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do 

przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji 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.), 

według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).  

5) Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. Warunkiem 

udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia 

prawnych opiekunów autora o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

konkursu, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).  

 

 

§ 3 

TEMATYKA KONKURSU - PLASTYCZNA 

 

1. Znaczenie rodziny dla uczestnika Konkursu. 

2. Historia własnej rodziny na tle historii regionu. 

3. Historia własnej rodziny na tle historii kraju. 

 

 

 



§ 4 

TEMATY KONKURSU - LITERACKA 

 

1. Moja rodzina inspiruje mnie do … 

2. Jestem dumny z moich przodków, ponieważ … 

3. Jestem dumny z moich rodziców (rodzeństwa), ponieważ … 

 

 

§ 5 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. wzmacnianie tożsamości rodzinnej i narodowej uczniów; 

2. promocja kierunku studiów Nauki o Rodzinie; 

3. promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

   

 

§ 6 

NAGRODY 

 

1. Najcenniejsze nagrody w konkursie przewidziane są dla 2 osób, których prace w 

poszczególnych formach konkursu wyłoni Kapituła konkursu. Pozostałe 

nagrody przeznaczone są dla osób, których prace oceniono jako zasługujące na 

wyróżnienie (nagrody drugiej i trzeciej kategorii).  

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję.  

3. Nagrodami w konkursie są: 2 tablety, nośniki pamięci, albumy książkowe o 

tematyce historycznej,  planszowe gry edukacyjne.   

4. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po 

rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce dnia  26 marca 2014 roku w 

godzinach od 11.00 do 13.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w 

Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

6. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia 

nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie 

Organizatora. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać przesłane 

laureatom konkursu pocztą.  

 

 

§ 7 

DALSZY LOS PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Ekspozycja konkursowych prac plastycznych odbędzie się w holu Collegium Jana 

Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  



2. Prace pisemne zostaną wydane w pracy zbiorowej w formie książkowej.  

 

 

 

§ 8 

KAPITUŁA KONKURSU 

 

1. Kapitułę powołuje Organizator.  

2. W skład Kapituły wchodzą 4 osoby: 

a) przedstawiciel kadry naukowej Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 

b) przedstawiciel Katedry Psychopedagogiki Rodziny  

c)  przedstawiciel Działu Promocji i Kontaktów Społecznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  

 

§10 

 

Kryterium decydującym o rozpoczęciu zmagań konkursowych jest udział minimum 

15 kandydatów. 

 

§ 11 

 

Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

do regulaminu konkursu plastyczno – literackiego 

„Bohaterowie rodzinnych historii” 

 

 

……………………………………………………..  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

………………………………………………………  

Imię i nazwisko prawnego opiekuna  

Autora pracy konkursowej  

……………………………………………………..  

Adres zamieszkania uczestnika konkursu  

……………………………………………………..  

Tytuł pracy konkursowej 

 

 

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Organizator konkursu plastyczno – literackiego „Bohaterowie rodzinnych historii” 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin  

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych  

 

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….….., zwanej dalej „utworem”, 

zgłoszonej do  Konkursu plastyczno – literackiego  „Bohaterowie rodzinnych 

historii” oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako 

opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Instytut Nauk 

o Rodzinie i Pracy Socjalnej z siedzibą w Lublinie,  Al. Racławickie 14 - autorskie 

prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania 

utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu 

oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.  Autorskie prawa 

majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w 

momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 

nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w 



wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i 

korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 

Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i 

zależne na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu 

magnetycznego;  

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze 

Zamawiającego oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi 

Zamawiającego;  

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym;  

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, 

w formie publikacji papierowej;  

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.  

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej 

oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Jako opiekun prawny autora 

utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na 

którym utrwalono utwór.  Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór 

jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora 

konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  

Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 

przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 

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.) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 


