CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
W OLSZTYNIE
REGULAMIN KONKURSU
PT. „FERIE Z PASJĄ”
DLA UCZESTNIKÓW I ABSOLWENTÓW
jednostek należących do obszaru działania OHP CEiPM w Olsztynie:
MCIZ Olsztyn, MBP Olsztyn, MCK Mrągowo, MCK Giżycko, MCK Nidzica,
MCK Pisz, MCK Gołdap, MCK Ełk/ Olecko.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ferie z pasją” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie.
3. Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartych na samorozwój
i rozwój zawodowy, rozwijanie zainteresowań, rozbudzenie w młodzieży kreatywności
i wrażliwości artystycznej.
4. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej: „Regulaminem”) określa przebieg, zasady
przyznawania nagród oraz postanowienia końcowe Konkursu.
§2
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przygotować 1 pracę konkursową przedstawiającą jego
pasję, hobby lub zainteresowania zawodowe /np. przedmiotów, miejsc, czynności/
związanych z wybraną przez siebie dziedziną /np. pasje fryzjerskie, kulinarne, sportowe,
robotyka, itp./
2. Praca powinna być przygotowana w formie:
Fotograficznej
Praca przedstawiająca od 1 do 3 zdjęć w formacie JPG wykonanych przez Uczestnika
Konkursu przesłanych drogą elektroniczną na adres ceipmolsztyn@ohp.pl
3. W treści wiadomości należy umieścić informację jakiej pasji dotyczy dana praca, a także
podać imię i nazwisko autora, numer telefonu adres do korespondencji e-mail oraz nazwę
jednostki uczestnika, absolwenta OHP.
4. Kryteria oceny prac konkursowych:
Oceniając nadesłane prace Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
•
oryginalność ujęcia tematu
•
walory estetyczne pracy

§3
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od 12 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być uczestnik OHP, absolwent OHP z
jednostek należących do obszaru działania CEiPM w Olsztynie czyli: MCIZ Olsztyn, MBP
Olsztyn, MCK Mrągowo, MCK Giżycko, MCK Nidzica, MCK Pisz, MCK Gołdap, MCK
Ełk/ Olecko.
3. Konkurs promowany będzie na stronie internetowej WM WK OHP, w mediach
społecznościowych jednostek należących do obszaru działania CEiPM w Olsztynie, kadrę
rozwoju zawodowego oraz kadrę opiekuńczo wychowawczą OHP.
4. Prace konkursowe Uczestnicy Konkursu dostarczają za pośrednictwem poczty elektronicznej
do dnia 31 stycznia 2021 roku do godziny 15.00.
5. Prace konkursowe przesłane przez Uczestników Konkursu po wyznaczonym terminie nie
biorą udziału w Konkursie.
6. Wyłonienie 3 laureatów przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 4 lutego 2021 roku.
§4
ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD
1. Zwycięzców (3 laureatów) Konkursu wyłoni powołana przez Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży w Olsztynie Komisja Konkursowa.
2. Nagrody główne oraz dyplomy przyznane będą 3 laureatom konkursu.
3. Za przekazanie nagród dla zwycięzców odpowiedzialni są Organizatorzy Konkursu.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
Zgłoszenie prac na Konkurs będzie uważane za uznanie warunków regulaminu, wyrażanie
zgody na publikacje danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
Nadesłanie maila zgłoszeniowego, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest
równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) Zgłoszone do Konkursu prace fotograficzne są autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do
nich całość praw autorskich.
b) Uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na wykorzystanie
ich wizerunku.
Prawa autorskie są niezbywalne i należą to uczestnika konkursu, który nadsyłając zgłoszenie
oświadcza tym samym, iż jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich prawa autorskie.
Wyniki konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości na profilu Facebook
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie
trwania Konkursu.
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie przekazana Uczestnikom Konkursu.
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B 10-165 Olsztyn,

tel. 89/527 49 33, e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

