
REGULAMIN KONKURSU 
„STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA – MOJA HISTORIA”  

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Starszy Brat, Starsza Siostra - Moja historia", 

zwanego dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku. 

3. Celem konkursu jest promocja Programu „Starszy Brat, Starza Siostra” realizowanego od 25 lat 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.  

4. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej opowiadającego o wyzwaniach, 

wrażeniach, emocjach, wspomnieniach jakie towarzyszą działalności wolontarystycznej „Starszych 

Braci i Sióstr” lub  wartościach, wrażeniach i wspomnieniach jakie wynieśli z udziału w Programie 

jego mali uczestnicy, czyli „Młodsi Bracia i Siostry”. Forma pracy konkursowej jest dowolna  - 

np. prace pisemne, fotokast, film, praca plastyczna itp. 

5. Konkurs jest prowadzony przez organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa 

od 22 grudnia 2015 r.  do 31 marca 2016 r.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 kwietnia 2016 r.  

7. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej: 

www.mops.szczecinek.pl.  

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W konkursie mogą brać udział wolontariusze oraz osoby/dzieci będące obecnie lub w przeszłości 

uczestnikami szczecineckiego Programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” z dowolnej edycji Programu 

realizowanego od 1991 r.    

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

 

 

III. ZASADY KONKURSU  

 

1. Udział w Konkursie polega na:  

a) wykonaniu pracy konkursowej zgodnie z tematyką wskazaną w pkt. I ppkt 4.  

b) załączeniu do pracy podpisanego formularza zgłoszenia. 

c) Przesłaniu lub przekazaniu pracy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - STARSZY 

BRAT, STARSZA SIOSTRA – MOJA HISTORIA” na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 78-400 Szczecinek; ul. Wiejska 4. W przypadku przesyłek listownych liczy się data 

wpływu. W przypadku, prac zawierających multimedia można je dołączyć do formularza na 

nośniku (płyty DVD, pendrive) lub w postaci linku do pracy umieszonej na powszechnie 

dostępnych portalach (Youtube, Vimeo), na adres mops@szczecinek.net.pl 

http://www.mops.szczecinek.pl/
mailto:mops@szczecinek.net.pl


2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 marca 2016 r. o godz. 15:00. 

3. Prace zgłaszane do Konkursu powinny zajmować maksymalnie 4 strony formatu A4, zaś filmy, 

reportaże itp. nie powinny trwać dłużej niż 7 minut. Praca może mieć dowolną formułę -

wspomnienie, relacja, refleksje, pamiętnik itp. Teksty mogą być dodatkowo ilustrowane zdjęciami 

(zdjęcie w formacie JPG). Materiały filmowe (nagrania w technice cyfrowej kamery video, telefonu 

komórkowego lub aparatu fotograficznego; plik w formacie mpg, mp4,avi).  

4. W przypadku pracy wykonanej przez osobę niepełnoletnią formularz zgłoszenia podpisuje jeden 

z rodziców lub inny przedstawiciel ustawowy uczestnika. Wzór formularza stanowi załącznik 

do niniejszego Regulaminu.  

5. Formularz zgłoszenia do Konkursu powinien znajdować się w jednej przesyłce z pracą konkursową. 

Prace bez tego załącznika nie będą oceniane.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę spełniającą warunki konkursowe. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu 

lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte normy społeczne.  

8. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych prac i materiałów. 

9. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy, składając podpis na formularzu zgłoszenia:  

1) oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanego materiału i przenosi je w pełni  

na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, 

ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania do wymogów, jakie muszą zostać 

spełnione podczas jego prezentacji lub publikacji; 

2) oświadcza, że Przenosi nieodpłatnie niewyłączne prawa autorskie na rzecz organizatora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych,  w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania 

techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych 

organizatora i innych stronach internetowych za zgodą organizatora oraz we wszystkich 

materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania 

i wprowadzania do obrotu zgodnie z regulacjami określonymi w ustawie z dnia 04 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.); 

3) oświadcza, że przekazane materiały nie zostały uprzednio nigdzie opublikowane; 

4) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, 

z późn. zm.); 

5) posiada zgodę osób fotografowanych lub filmowanych na wykorzystanie ich wizerunku. 

 

 

IV. NAGRODY  

 

1. Nagrodą w konkursie są BONY UPOMINKOWE placówek handlowych sieci EMIPIK o łącznej 

wartości 500 zł, w tym: 

a) I miejsce – bon o wartości 200 zł, 

b) II i III miejsce – bon o wartości 150 zł każdy. 

2. Organizator przewiduje możliwość zwiększenia ilości i wartości nagród w przypadku pozyskania 

sponsorów Konkursu. 

3. Nagrody zostaną przyznane odpowiednio 3 laureatom Konkursu. Nagrody w konkursie nie można 

zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.  



4. Prace konkursowe oceniać będzie 5 osobowa Kapituła Konkursowa, w skład której wejdą 

dotychczasowi koordynatorzy Programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” w Szczecinku, 

przedstawiciel lokalnych mediów oraz kierownik Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.  

5. Kapituła Konkursowa dokona wyboru na podstawie analizy nadesłanych prac oraz formularzy 

zgłoszeniowych.  

6. Wybór Kapituły jest ostateczny i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.  

7. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Informacja 

o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 

www.mops.szczecinek.pl, oraz rozpowszechniona w mediach lokalnych i na ogólnopolskich 

portalach poświęconych wolontariatowi oraz pracy społecznej.  

8. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie, 

mailowo lub listownie. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica 

lub innego przedstawiciela ustawowego przez Organizatora w celach związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach promocyjnych, a także na opublikowanie imienia, 

nazwiska, miejsca i wizerunku uczestnika na stronie internetowej: www.mops.szczecinek.pl 

oraz na przekazywanie tych danych mediom.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 

z późn. zm.). Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz do ich poprawiania.  

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Szczecinku; ul. Wiejska 4; 78-400 Szczecinek; pok.33, oraz na stronie 

internetowej www.mops.szczecinek.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu 

w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.  
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