
  
    REGULAMIN KONKURSU  

“Dziadkowie z odległej galaktyki” 
 
 
I. Cele konkursu: 

1.  Kreowanie atmosfery sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. 

2. Kształtowanie, promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci pozytywnego 

postrzegania starości, przeciwdziałanie negatywnym postawom i stereotypom 

dotyczącym starości. 

3. Wprowadzenie tematyki postrzegania osób starszych z innej niż dotychczas 
perspektywy. 
 

4. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności, twórczości i możliwości inspirowania się 
starszym pokoleniem przez dzieci. 

 
 II. Organizator  
1. Organizatorem Konkursu “Dziadkowie z odległej galaktyki” zwanego dalej „Konkursem”, 
jest Fundacja Centrum Edukacji Gerontologicznej z siedzibą w Świebodzicach, pod 
adresem: Ul.Piłsudskiego 28, zwany dalej „Organizatorem”.  
2. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na 
postanowienia zawarte w Regulaminie oraz zobowiązuje się stosować do wszelkich innych 
zapisów niniejszego dokumentu, zwanego dalej „Regulaminem”.  
 
III. Uczestnicy 
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci zamieszkałych w wałbrzyskiej dzielnicy Śródmieście. 
Dzieci, które zgłoszą swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie, zwani są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”  
2. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie w dwóch kategoriach wiekowych : 
I.dzieci do lat 7 ; 
II.dzieci od lat 8 do lat 12. 
3. Dla biorących udział w Konkursie dzieci, wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo 
opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik 1. 
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w 
Konkursie. 
 
 

 



 IV. Zasady Konkursu 
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, 
przedstawiającej własne wyobrażenie dziadków z odległej galaktyki, zgodnie z kategorią 
wiekową, w której uczestnicy zadeklarują udział.  
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie.  
3. Każdy mail zgłoszeniowy powinien zawierać fotografię pracy plastycznej oraz załącznik ze 
zgodą i deklaracją udziału - Załącznik nr.1 
 4. Zdjęcia prac należy wysłać na adres konkurs.ceg@gmail.com w nieprzekraczalnym 
terminie do 14.08.2020 r.  
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
zdjęć prac. 
 6. Zdjęcia prac niezgodnych  z Regulaminem Konkursu, dostarczone po czasie lub bez 
dołączonych danych nie będą brały udziału w Konkursie. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami 
konkursowymi bez wypłaty honorariów i zgody autorów prac oraz nieodpłatnego 
reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych. 
 8. Dostarczając prace na Konkurs Uczestnik: - wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
Organizatora jego danych osobowych (imię, nazwisko, wiek), - wyraża zgodę na podanie do 
wiadomości publicznej jego danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, - przenosi na 
Organizatora autorskie prawa do wielokrotnego eksponowania prac oraz zamieszczania 
zdjęć wykonanych prac w materiałach reklamowych i wszelkiego rodzaju wydawnictwach.  
 
V. Kryteria oceny  
1. Prace ocenia powołane przez Organizatora bezstronne Jury. Oceniane będą: - estetyka 
wykonanej pracy, - samodzielność wykonanej pracy, - technika wykonania pracy, - 
kreatywność i indywidualne podejście do tematu. 
 2. Decyzje Jury są ostateczne. 
 
 VI. Nagrody 
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 r.  
2. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości 
e-mailowej oraz na fb Fundacji Centrum Edukacji Gerontologicznej niezwłocznie po 
zakończeniu obrad Jury. 
 3. Nagrody będą przyznane w każdej z kategorii od I do III miejsca. 
4. Nagrody zostaną osobiście wręczone zwycięzcom, podczas Eventu “Międzypokoleniowy 
MikroKosmos- nie tylko nad głowami,cuda dzieją się też pod nogami” w dniu 28 sierpnia br. 
Miejsce eventu oraz godziny odbioru zostaną podane zwycięzcom za pośrednictwem tej 
samej wiadomości e-mailowej która informować będzie o wynikach Konkursu. W przypadku 
braku możliwości osobistego odbioru nagrody w wyznaczonym terminie, nagrody zostaną 
przesłane pocztą. 
 6. Nagrody sfinansowane zostaną dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Gminy Wałbrzych w 
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta 
Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju 
społeczności lokalnej. 
. 
 

 



 
VIII. Postanowienia końcowe 
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu FB Centrum Edukacji Gerontologicznej. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa polskiego.  
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Zakres przetwarzanych danych obejmuje 
dane wskazane w Karcie Zgłoszeniowej. Dane będą chronione zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)". 
 
 
“Zadanie finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego 
mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności 
lokalnej”. 
 

 


