Zarządzenie nr PS-WR-063-2/20
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie ogłoszenia Konkursu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY

Na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zarządza, co następuje:
§1
1. Ogłasza się Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II
oczami MOJEJ RODZINY.
2. Regulamin Konkursu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II
oczami MOJEJ RODZINY stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Wioletta Wilimska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PS-WR-063-2/20
z dnia 27 maja 2020 r.

Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli
Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie…
Św. Jan Paweł II - Dzieci

REGULAMIN
Konkursu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY
I.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (zwany dalej
ROPS lub organizatorem Konkursu) – jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego.
II.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego
oraz upamiętnienie Świętego Jana Pawła II w związku z jubileuszem 100-lecia jego urodzin.
III.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka
i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych
i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka) z terenu województwa małopolskiego.
IV.

PRACE KONKURSOWE

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej wspomnienia
związane z osobą Świętego Jana Pawła II i/lub obecność jego twórczości i nauczania w życiu
rodziny.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnej formie:
a) technice plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej;
 Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie nie
mniejszym niż A4 i nie większym niż A2.
 Prace w postaci rękodzieła artystycznego mogą być wykonane z dowolnego materiału
(drewno, glina, plastelina, masa papierowa itp.). Format realizacji nie większy niż
50x50x50 cm wysokości(+/- 20%).
 Grafika komputerowa powinna być przesłana w formie elektronicznej zapisanej na płycie
CD w formacie JPG oraz w formie wydruku w formacie A4.
b) audiowizualnej
Prace w formie audiowizualnej (krótkie filmy, reportaże) powinny zostać dostarczone na
płytach DVD. Długość trwania filmu nie powinna przekraczać 10 minut.
c) fotograficznej
Objętość pracy w formie fotograficznej (fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) nie
powinna przekraczać 10 stron formatu A4).

d) literackiej
Objętość pracy literackiej (poezja, proza) nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu lub
wydruku komputerowego (format A4, czcionka czytelna, nie mniejsza niż 10 pkt, pojedyncza
interlinia).
3. Praca konkursowa powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą tytuł pracy oraz imię
i nazwisko autora/-ów.
4. Organizator konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:
a) indywidualna – przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych i/lub przebywających
w rodzinnych domach dziecka;
b) rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych i/lub prowadzących rodzinne domy
dziecka i/lub dzieci z tych rodzin.
5. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby (osób) wykonujących pracę.
V.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika (uczestników)
karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu z podpisem uczestnika/uczestników
w przypadku osoby dorosłej lub opiekuna/opiekunów w przypadku osoby małoletniej) oraz
oświadczeń (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu z podpisem uczestnika/uczestników
w przypadku osoby dorosłej lub opiekuna/opiekunów w przypadku osoby małoletniej) wraz
z pracą konkursową, na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
2. Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na
Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Jan Paweł II
oczami MOJEJ RODZINY”) w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rozpoczęciu konkursu,
zamieszczonym na stronie www.rops.krakow.pl. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.
3. Zgłoszenie winno być wypełnione czytelnie - komputerowo, maszynowo lub pismem
drukowanym.
4. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu
– www.rops.krakow.pl.
VI.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.
2. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych
praw autorskich do wykorzystywania pracy (w tym także bez oznaczenia pracy danymi autora/
autorów), na następujących polach eksploatacji: wystawianie pracy; publiczne udostępnianie
pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w Internecie; wprowadzanie pracy do obrotu, w szczególności druk
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje również prawo
zezwalania na wdrożenie pracy do produkcji masowej w oparciu o znane i dostępne technologie
produkcyjne oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Uczestnik
przenosi także nieodpłatnie na organizatora prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór
użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
3. Nadesłane egzemplarze prac przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu i nie
będą zwracane autorom.
4. Organizator konkursu nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu.

VII.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

VIII.

Konkurs jest jednoetapowy.
Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa.
Członków Komisji Konkursowej powołuje organizator Konkursu.
W skład Komisji wchodzą w szczególności:
 przedstawiciele Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa
Małopolskiego,
 przedstawiciele Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 przedstawiciele Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie, związani zawodowo z pieczą
zastępczą lub obszarem tematycznym konkursu.
W posiedzeniu Komisji Konkursowej, w celu obsługi administracyjno – biurowej bez prawa
głosu uczestniczy pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Prace niespełniające zasad uczestnictwa, określonych w rozdziale V., bądź nadesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
Przed oceną przez Komisję prace konkursowe zostaną poddane pseudonimizacji.
Prace oceniane będą pod względem:
 zgodności z tematem i celami konkursu,
 estetyki i oryginalności pracy.
Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową staje się ostateczna po jej zatwierdzeniu przez
merytorycznie właściwego Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora konkursu, a ogłoszenie wyników
będzie miało miejsce podczas gali wręczenia nagród. O dacie, miejscu i godzinie rozdania
nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu
– www.rops.krakow.pl
IX.

NAGRODY
1. Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
a) indywidualne:
I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł
II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 500,00 zł
III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 400,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.
b) rodzinne:
I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 1.100,00 zł
II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 900,00 zł
III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość ustalenia dodatkowych kategorii prac
konkursowych oraz przyznania dodatkowych nagród.
X.
1.
2.
3.
4.
5.

INNE POSTANOWIENIA
Załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu jest wzór karty zgłoszenia.
Załącznikiem Nr 2 do niniejszego regulaminu jest wzór oświadczeń.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy
ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie pod numerem: 12/422-06-36 wew. 21.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Konkursu dla rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka
Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek uczestnika
(wpisać w przypadku pracy indywidualnej)

Imiona i nazwiska oraz wiek
współautorów pracy
(wpisać w przypadku pracy rodzinnej)

Kategoria pracy:
- indywidualna
- rodzinna
(wpisać właściwe)

TYTUŁ PRACY

Forma pieczy zastępczej
- rodzina zastępcza spokrewniona
- rodzina zastępcza niezawodowa
- rodzina zastępcza zawodowa
- rodzinny dom dziecka
(wpisać pełnioną przez opiekuna formę pieczy)

Adres zamieszkania
(miejscowość, kod pocztowy, ulica,
nr domu/ nr lokalu)

Nr telefonu kontaktowego
(wraz z nr kierunkowym oraz osobą do kontaktu
– opiekun)

Akceptuję regulamin konkursu

……………………………………………………
Data i wyraźny podpis odpowiednio:
rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów/pełnoletniego
uczestnika konkursu1

1

Wymagane podpisy rodziców/ opiekunów/pełnoletniego uczestnika będących uczestnikami konkursu.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Konkursu dla rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka
Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że praca pt. …………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………
złożona w Konkursie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II oczami MOJEJ
RODZINY organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, została wykonana
samodzielnie przez:
...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)2
……………………………………………
Data i wyraźny podpis odpowiednio
rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów/
pełnoletniego uczestnika konkursu1

Oświadczam, że z momentem przekazania pracy na Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu w zakresie określonym
w rozdziale VI. pkt. 2 regulaminu konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy oraz prawo
własności egzemplarza pracy, a także prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak
również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
……………………………………………
Data i wyraźny podpis odpowiednio
rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów/
pełnoletniego uczestnika konkursu1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (moich oraz dziecka/ dzieci), zawartych
w karcie zgłoszenia do Konkursu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II
oczami MOJEJ RODZINY przez Administratora – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, w celu przeprowadzenia ww. konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres:
oświadczenia o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

może zostać cofnięta
ROPS w Krakowie,
biuro@rops.krakow.pl)
prawem przetwarzania,

……………………………………………
Data i wyraźny podpis odpowiednio
rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów/
1
pełnoletniego uczestnika konkursu
2

W przypadku pracy rodzinnej proszę wymienić wszystkich współautorów.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku, a także wizerunków małoletnich
dzieci
wskazanych
w
karcie
zgłoszenia
do
Konkursu
dla
rodzin
zastępczych
i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY, w publikacjach Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie do celów związanych z ww. konkursem. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania związane z ww. konkursem mogą być
opublikowane na stronach internetowych i profilach na portalu Facebook administrowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Województwo Małopolskie, a także wykorzystane
w materiałach drukowanych.
……………………………………………
Data i wyraźny podpis odpowiednio
rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów/
1
pełnoletniego uczestnika konkursu

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),
zwanego dalej RODO, zostałam/em poinformowana/y, że:
1. administratorem danych osobowych moich oraz małoletnich dzieci wskazanych w karcie zgłoszenia do
Konkursu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY
w zakresie wynikającym z ww. karty, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą
w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
w celu przeprowadzenia Konkursu dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Jan Paweł II
oczami MOJEJ RODZINY;
4. odbiorcą danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do
ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad
realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty
przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym
podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub
kurierskie);
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia konkursu, a następnie
przez okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z
zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści moich danych,
2) do sprostowania moich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,
4) do przenoszenia moich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie
na podstawie mojej zgody, oraz
7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
7. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w konkursie;
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie;
9. dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji oraz nie podlegają profilowaniu;
10. dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
……………………………………………
Data i wyraźny podpis odpowiednio
rodzica/opiekuna/rodziców/opiekunów/
1
pełnoletniego uczestnika konkursu

