Regulamin konkursu
pn. „SZCZĘSLIWA RODZINA”
Cele konkursu:
1. promocja wartości prorodzinnych i wzmacnianie więzi rodzinnych.
2. Zachęcenie członków rodzin do współdziałania w obrębie struktury rodziny
3. Organizacja spotkania w ramach, którego odbędzie się wręczenie nagród i prezentacja prac
konkursowych w budynku Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem, ul.
Rzeszowska 35
Regulamin:
§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
§2
Zasady konkursu
1. W konkursie mogą brać udział całe rodziny z terenu Powiatu Niżańskiego
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w odniesieniu do tematu
konkursu „SZCZĘSLIWA RODZINA”
a/ Prace mają eksponować te elementy życia rodziny, które mają charakter budujący i scalający
b/ Prace powinny nawiązywać do treści związanych z historią i rozwojem własnych rodzin i
pielęgnowanych w nich wartości
c/ tematyka prac powinna motywować do podniesienia jakości życia rodzin i motywować inne
rodziny do wprowadzania zmian w strukturze własnej rodziny
3. kategorie prac:
a/ utwór literacki
* wiersz
* opowiadanie
b/ środki audiowizualne:
*prezentacja multimedialna
*kolarz

Prace powinny być wykonana przez wszystkich członków rodziny udokumentowane
przez odpowiednie zdjęcia, notatki itp..
4. Każda rodzina może zgłosić do konkursu po jednej pracy z kategorii a i b.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgodny na upublicznienie
danych uczestników w postaci imion, nazwisk, wieku, wizerunku i wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (w załączniku).
7. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieszczony jest na stronie
internetowej organizatora. www.sandomierz.caritas.pl
§3
Terminy
1. Prace konkursowe należy przesłać do 15 listopada br. (decyduje data wpływu) z
dopiskiem na kopercie: konkurs pn. „Szczęśliwa rodzina”
2. prace, wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać (na koszt nadsyłającego)
na adres: Caritas Diecezji Sandomierskiej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul.
Rzeszowska 35; 37-420 Rudnik nad Sanem lub złożyć osobiście w biurze Ośrodka.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Caritas Diecezji
Sandomierskiej do 30 listopada 2015 r. i przekazane do mediów.
§4
Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję w składzie wyznaczonym przez
kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu i zaproszeni
na uroczyste wręczenie nagród
5. Rozdanie nagród nastąpi 30 LISTOPADA o godz. 10:00 w budynku Caritas Diecezji

Sandomierskiej , ul. Rzeszowska 35, Rudnik nad Sanem.
§5
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
publikację prac konkursowych, w tym wizerunku fotografowanych osób.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac konkursowych na stronie
internetowej Caritas Diecezji Sandomierskiej, w mediach, na organizowanych wystawach.
3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku
nad Sanem: tel. 15 649-21-86; e-mail: oikrudnikns@wp.pl
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ZGŁOSZENIE PRACY NA KONKURS pn. „Szczęśliwa rodzina”

zgłaszam prace na konkurs
pn.„Szczęśliwa rodzina”
Dane osobowe

Imiona i nazwisko; wiek
uczestników
Telefon kontaktowy; email
Adres
(ulica kod miejscowość)
Dane dotyczące pracy
kategoria
tytuł/temat pracy
Wyrażam zgodę na upublicznienie danych uczestnika konkursu w postaci imienia i nazwiska, wieku,
wizerunku.
Przekazując prace na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie prawa autorskie do nich (w
zakresie publikacji prac na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz organizowanych wystawach).

……………………………………………….
……………………………………………..
Miejscowość , data

podpisy członków rodziny

Dziękujemy za wypełnienie zgłoszenia
TERMIN ZGŁOSZENIA DO: 15 listopada 2015r.
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie
- e-mailem: oikrudnikns@wp.pl
- pocztą na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem
- kontakt telefoniczny pod numer: (015) 64 92 186 lub 607 302 198

Wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 30 listopada 2015 r.
o godz.10:00 w budynku Caritas Diecezji Sandomierskiej przy ul. Rzeszowskiej 35 w
Rudniku nad Sanem
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