Regulamin Konkursu Plastycznego na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
§1
Organizatorem Konkursu jest Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
§2
Celem Konkursu jest docenienie i popularyzacja aktywności artystycznej osób
niepełnosprawnych poprzez powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych
oraz możliwość wypromowania ich dokonań twórczych.
§3
Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej w ramach tzw.
rękodzieła artystycznego.
§4
Zasady uczestnictwa:
• Konkurs adresowany jest do wielkopolskich placówek aktywizujących zawodowo i
społecznie osoby niepełnosprawne, tj.: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych
domów samopomocy oraz domów pomocy społecznej;
• prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania
techniki mieszanej oraz koniecznością uwzględnienia logotypu PFRON (logo PFRON
można pobrać pod następującym linkiem: https://www.pfron.org.pl/dla-mediow/logofunduszu/);
• akceptowalne wymiary kartki bożonarodzeniowej po złożeniu to: 210 mm x 104 mm lub
104 mm x 210 mm (układ poziomy lub pionowy);
• forma wykonania kartki akceptowalna jest jedynie w wersji składanej;
• wymagane jest zamieszczenie propozycji tekstu życzeń bożonarodzeniowych wewnątrz
kartki;
• koszt wykonania kartki bożonarodzeniowej nie może przekraczać kwoty 4,00 zł brutto;
• kartka bożonarodzeniowa powinna być pracą zbiorową wykonaną przez
niepełnosprawnych uczestników zajęć w danej placówce;
• każda placówka może przesłać maksymalnie 2 różne kartki bożonarodzeniowe;
• przy każdej z prac wymagane jest przytwierdzenie metryczki, zawierającej nazwę oraz
adres placówki – uczestnika Konkursu;
• do pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez przedstawiciela adresata Konkursu.

§5
Udział w Konkursie jest jednoznaczną deklaracją, że uczestnicy Konkursu są autorami
zgłoszonych prac oraz posiadają do nich wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadzają
się na wykorzystanie prac zgłoszonych do Konkursu w celach promocji Konkursu poprzez
publikację zdjęć prac na stronie Organizatora oraz ich prezentowanie podczas
okolicznościowych wystaw.
§6
Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez przesłanie kartki bożonarodzeniowej na
adres Organizatora: Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, ul. Lindego 6, 60-573 Poznań. Prace można przesyłać najpóźniej do dnia
20 listopada 2018 roku. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla
pocztowego.
§7
Jury Konkursu wytypuje zwycięską pracę. Placówka, która zwycięży w Konkursie, zostanie
nagrodzona przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu o wynikach, terminie i miejscu jego
rozstrzygnięcia zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do
Konkursu.
§8
Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane m.in. za pośrednictwem strony internetowej
PFRON. Kartki bożonarodzeniowe zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność
Organizatora.
§9
We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie pracować
w oparciu o Regulamin Jury Konkursu. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
Organizator zastrzega prawo do uzupełnienia i doprecyzowania Regulaminu Konkursu oraz
do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

