Regulamin Konkursu
pt. „Jestem piękny od poczęcia”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. „Jestem
piękny od poczęcia”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą na ul. Świętego Ducha 9
w Szczecinie, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim.
4. Celem konkursu jest ukazanie wartości życia każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej
śmierci. Prace konkursowe powinny uwzględniać:
a) wartość życia rodzinnego,
b) godność każdego człowieka,
c) relacje rodzinne (dziecko-rodzice, brat/siostra-siostra/brat),
d) wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
e) postawy świętych w obronie ludzkiego życia (np. nauczania św. Jana Pawła II, św. Matki
Teresy z Kalkuty),
f) postawy osób zaangażowanych w obronę ludzkiego życia.
5. Prace konkursowe składane są w następujących kategoriach konkursowych:
a) plastyczna (technika: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia),
b) multimedialna (prezentacja, film w konwencji reklamy społecznej),
c) literacka (opowiadanie, reportaż, wiersz),
d) projekt szkolnej akcji (hasło akcji, plakat reklamowy, plan działań).
6. Termin składania prac konkursowych: od 12 lutego 2018 do 12 marca 2018 r. Ogłoszenie
wyników 9 kwietnia 2018 r.
§2
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. W Konkursie mogą brać udział:
a) uczniowie szkół podstawowych,
b) uczniowie szkół średnich,
c) uczniowie szkół specjalnych.
2. Prace mogą być tworzone indywidualnie i zespołowo.
3. Z jednej szkoły, do Konkursu może wpłynąć maksymalnie pięć prac konkursowych w jednej
kategorii konkursowej (wybranych po selekcji nauczycieli danej szkoły).
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w jednej kategorii konkursowej.
5. Forma dostarczonych prac:
a) prace w kategorii plastycznej:
- prace w kategorii grafika i malarstwo należy wykonać na papierze typu brystol w formacie
A3 (297x420 mm),
- prace w kategorii fotografia wywołane w formacie co najmniej A3 (200x300 mm),
- prace rzeźbiarskie (maksymalna wys. ok. 40 cm) mogą być wykonane z dowolnego
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materiału,
b) prace w kategorii multimedialnej należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD.
Na tej samej płycie, w osobnym dokumencie tekstowym, należy zamieścić bibliografię
(literatura pomocnicza, adresy stron www i inne źródła wykorzystywane w przygotowaniu
pracy konkursowej):
- prace w formie prezentacji nie powinny przekroczyć 30 slajdów i 5 000 znaków tekstu
(maksymalny czas trwania projekcji – 5 min.),
- prace w formie filmu – w konwencji reklamy społecznej – powinny być zapisane w
formacie video: AVI, WMV (maksymalny czas trwania projekcji 5 min.),
c) prace literackie należy dostarczyć w formie elektronicznej (na płycie CD) oraz w formie
papierowej podpisane własnoręcznie przez autora imieniem i nazwiskiem.
Objętość prac:
- proza – minimum 3 strony, maksymalnie 5 stron A4,
- poezja – maksymalnie 5 stron A4.
Wymogi formalne tekstu: czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5,
d) prace w kategorii projekt szkolnej akcji należy dostarczyć w formie papierowej. Do hasła
akcji należy załączyć plakat reklamowy (wykonany techniką dowolną), a plan działań akcji
powinien zawierać minimum 3 zadania wraz z celami, opisem, sposobami ich realizacji.
Wszystkie prace powinny być zgodne z celami Konkursu.
Wszystkie prace powinny być wyraźnie podpisane:
- kategoria plastyczna: tytuł pracy, dane autora i rok urodzenia, nazwa szkoły,
- kategoria multimedialna: prace na nośniku elektronicznym należy zapisać pod jej tytułem,
a na końcowym slajdzie w prezentacji lub w końcowym ujęciu w filmie należy podać: tytuł
pracy, dane autora i rok urodzenia, nazwę szkoły,
- kategoria literacka: prace w formie elektronicznej powinny być zapisane pod jej tytułem
oraz zawierać: tytuł pracy, dane autora i rok urodzenia, nazwę szkoły. Wydruk pracy
powinien być własnoręcznie podpisany przez autora,
- projekt szkolnej akcji: tytuł, dane autora, rok urodzenia i nazwa szkoły.
Praca zgłaszana do Konkursu ma być własną pracą autora, nigdzie wcześniej nie
publikowaną, może być zainspirowana inną pracą, jednak nie może stanowić jej powielenia,
a tym samym naruszać praw autorskich osób trzecich.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu Organizatora, członkowie ich
rodzin oraz Członkowie Komisji Konkursowej i ich rodziny.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Sekretariatu Konkursu lub przesłanie
pocztą pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym
oraz zgodą rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników
Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). Karta zgłoszeniowa jest jednocześnie
oświadczeniem autora o posiadaniu pełni praw autorskich do pracy.
3. Prace wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy składać od 12 lutego 2018 do 12 marca
2018 r., w sekretariacie Konkursu – siedzibie Fundacji Małych Stópek ul. Świętego Ducha 9
w Szczecinie z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Jestem piękny od poczęcia” oraz

czytelnym opisem:
- tytuł pracy ……………….,
- kategoria konkursowa …...................…,
- nazwa szkoły ………………………,
- klasa ………………………..,
- imię i nazwisko ucznia/uczniów ………………..,
- rok urodzenia autora …………………….
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 9 kwietnia 2018 r.
5. Prace, które nie spełniają warunków technicznych lub formalnych, są niezgodne z celami
Konkursu lub dostarczone po terminie nie będą uwzględniane w Konkursie. Za datę
złożenia prac uznaje się datę wpływu prac do Fundacji.
6. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w czasie
transportu.
8. Złożenie przez uczestnika Formularza Zgłoszeniowego w Sekretariacie Konkursu jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
9. Prace dostarczone przesyłką pocztową powinny być zapakowane w sposób chroniący je
przed uszkodzeniem.
10. Koszty przesyłki ponoszą uczestnicy.
§4
KOMISJA KONKURSOWA
Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia Organizator
powoła komisję, w skład której wchodzić będą trzy osoby wytypowane przez Organizatora spośród
osób z nim Współpracujących.
§5
NAGRODY
1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w każdej kategorii w grupach wiekowych:
a) klasa 1-4 szkoła podstawowa
b) klasa 5-8 szkoła podstawowa (w tym klasa 2 gimnazjum)
c) klasa 1-4 szkoła średnia (w tym klasa 3 gimnazjum)
2. Nagrody w Konkursie otrzymają prace osób, które spełnią wszystkie wymogi konkursowe i
których dzieła zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
3. W przypadku pracy zespołowej – nagroda przewidziana w ust. 1 przypada łącznie całemu
zespołowi.
4. W przypadku niespełnienia przez żadnego z uczestników warunków uczestnictwa
określonych w § 3 Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez każdego laureata Konkursu
oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do zwycięskiego dzieła, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. W przypadku odmowy podpisania przez zwycięskiego uczestnika oświadczenia o
przeniesieniu autorskich praw majątkowych, Komisja Konkursowa ma prawo uchylić wybór
zwycięzcy i wybrać inną pracę.

7. W przypadku pracy zespołowej nagroda zostanie w równych częściach rozdzielona przez
organizatora pomiędzy uczestników w sposób, o którym mowa w ust. 3.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez publikację informacji o zwycięskich pracach
konkursowych na stronie internetowej organizatora najpóźniej 9 kwietnia 2018 r.
9. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
prace lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnianie warunków Konkursu, a w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za wadliwość działania łączy internetowych czy połączenia i
funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe i kurierskie lub za
działalność innych osób.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podały nieprawidłowe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie możliwość sygnowania pracy nazwiskiem laureata
Konkursu.
Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy i oświadczenie są udostępnione na
stronach Internetowych organizatora – www.dlazycia.info.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o
wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronach organizatora. Zmiany wchodzą
w życie z dniem ich publikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, zmiany lub przedłużenia
Konkursu bez podania przyczyny w każdym czasie oraz do niewyłaniania zwycięzcy.
Regulamin Konkursu dostępny jest w wersji pisemnej na życzenie uczestnika w
Sekretariacie Konkursu, a szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać, pisząc
na adres: kontakt@fundacjamalychstopek.pl.
Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania problemów, których niniejszy Regulamin
nie reguluje.
Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. ogłoszenia
Konkursu na stronie internetowej organizatora.

