
 

Regulamin konkursu 

   „„„   PPPrrraaawwwaaa   DDDzzziiieeeccckkkaaa   OOOccczzzaaammmiii   DDDzzziiieeeccciii”””         
organizowanego przez  

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia  
w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”  

pod honorowym patronatem  
Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, 

którego członkiem komitetu honorowego została  
Pani Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej. 

 
 

 

Cele Konkursu 
 

§ 1 
1. Konkurs realizowany jest w celu:  

 propagowania  znajomości praw dzieci wśród dorosłych, 
 uświadamiania dzieciom ich praw poprzez zaznajomienie z zagadnieniami zawartymi  

w Konwencji o Prawach Dziecka  - dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć 
je i świadomie z nich korzystać. 

 

Organizator Konkursu 
 

§ 2 
1. Organizatorem Konkursu „Prawa Dziecka Oczami Dzieci” jest Stowarzyszenie Sędziów  

Rodzinnych  Pro Familia zwane dalej  „Organizatorem”. 
2. Organizator powołuje komitet honorowy, w skład którego wchodzą: Minister Sprawiedliwości, 

Minister Edukacji Narodowej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka, 
Prokurator Generalny, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Pełnomocnik Ministra 
Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo.  

 

Założenia organizacyjne 
 

§ 3 
1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej 

Organizatora www.sedziowierodzinni.pl oraz  na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w zakładce Aktualności.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w trzech 
odrębnych kategoriach wiekowych: 
 uczniowie  w wieku 6 – 10 lat, 
 uczniowie  w wieku 11 – 13 lat, 
 uczniowie powyżej 13 lat,  

zwani w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.  
3.   Uczestnicy każdej z kategorii wiekowych są oceniani i nagradzani oddzielnie. 
4.   Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.   
 
 
 

 

http://www.sedziowierodzinni.pl/


§ 4 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie A3 przy 

wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż (praca płaska).  
2. Temat pracy plastycznej nadesłanej na Konkurs, zwanej dalej „Pracą konkursową” powinien 

dotyczyć   Konwencji o Prawach Dziecka albo jednego lub kilku praw w niej zawartych.  
3. Uczestnik Konkursu musi być autorem samodzielnie przygotowanej Pracy Konkursowej, która 

nie może być pracą zbiorową, wcześniej publikowaną lub zgłoszoną do innego Konkursu. 
 

§ 5 
1. Uczestnik zgłaszany jest do Konkursu przez swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica 

lub opiekuna prawnego).  
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie:  

 Pracy konkursowej,  
 Wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika  „Formularza 

Zgłoszeniowego” (zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu) oraz 
 Wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika   

„Oświadczenia” (zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu). 
3. Każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie następujące dane: 

 imię i nazwisko Uczestnika, 
 wiek Uczestnika/klasa, 
 nazwa i adres szkoły do której uczęszcza Uczestnik, 
 imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub upoważnionej przez niego osoby, 

nr telefonu, adres e-mail. 
4. Brak opisu Pracy konkursowej zgodnie z § 5 pkt. 3 Regulaminu skutkuje możliwością  

jej odrzucenia z Konkursu. 
5. Zabezpieczone Prace należy doręczyć na koszt Uczestnika lub szkoły na adres  

do korespondencji:  
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia ,  02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36  
z dopiskiem: Konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci” . 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia Prac konkursowych powstałe podczas 
przesyłki.  Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  

 

Terminarz Konkursu 
 

§ 6 
1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane będą  od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia   

10 listopada 2014 r. (data wpływu Pracy konkursowej do Organizatora). 
2. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

www.sedziowierodzinni.pl oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce 
Aktualności. 

3. Przedstawiciele ustawowi oraz szkoły Laureatów otrzymają powiadomienie o wynikach 
Konkursu telefonicznie  lub pocztą e-mail. 

 

Nagrody 
 

§ 7 
1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa  powołana przez Organizatora. W skład  

Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia  
oraz eksperci zewnętrzni powołani przez Stowarzyszenie.  

2. Komisja Konkursowa wyłoni spośród Uczestników Konkursu:  
 4 laureatów grupy wiekowej 6-10 lat, 
 4 laureatów grupy wiekowej 11-13 lat, 
 4 laureatów grupy wiekowej powyżej 13 lat. 

http://www.sedziowierodzinni.pl/


3. Głównymi kryteriami oceny nadesłanych Prac konkursowych będą:  trafność wyrażenia idei 
zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, inwencja i poziom artystyczny.  
  

 
§ 8 

1. W terminie ustalonym przez Organizatora Laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem 
zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (w trakcie zwiedzania planowane jest spotkanie  
z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik. 

2. Każdy z 12 Laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową, otrzyma od Organizatora 
Konkursu dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie. O terminie i miejscu uroczystości 
przedstawiciele ustawowi Laureatów Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą 
e-mail. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu do Warszawy. Dyplomy oraz pamiątkowe 
upominki, które nie zostaną odebrane przez Laureatów Konkursu osobiście, zostaną przesłane 
pocztą na adres przedstawiciela ustawowego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

4. Prace Laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 
Konkursu.  

5. Prace Laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Kongresu 
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.  

 

Prawa autorskie 
 

§ 9 
1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu 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.) może być tylko Uczestnik.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej zostało 
uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, zawierającym obowiązkowe 
oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.  

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
własności Pracy konkursowej.  

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja  
o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 
www.sedziowierodzinni.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji 
Organizatora nie przysługuje odwołanie.  

4. Dodatkowe  informacje dotyczące Konkursu można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: 
konkurs@sedziowierodzinni.pl.  

http://www.sedziowierodzinni.pl/
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