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              REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO POD HASŁEM  

                                          „Mamy moc, aby pokonać przemoc” 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. 

§ 2 

Konkurs jest organizowany w związku z realizacją Projektu „Mamy moc, aby pokonać 

przemoc” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2017 r.”. 

Celem konkursu jest promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie 

dezaprobaty wobec przemocy - uznanie przemocy za naruszenie praw człowieka, zmiana 

agresywnych i przemocowych zachowań na zachowania pożądane i społecznie 

akceptowane, pobudzenie wyobraźni dzieci:  jak same mogą przeciwdziałać zjawisku 

przemocy.  

§ 3 

1.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 18 lat. 

2. Konkurs jest podzielony na 3 kategorie wiekowe: 

a) Dzieci w wieku 6 – 10 lat; 

b) Dzieci w wieku 11 – 13 lat; 

c) Dzieci w wieku 14 – 16 lat; 

3. Uczestnicy kwalifikowani będą do określonej grupy wiekowej w oparciu o rok urodzenia. 

§ 4 

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu opowiadania, wiersza lub innej 

formy literackiej pt. „Mamy moc, aby pokonać przemoc”. Prace nadesłane na konkurs 

muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi  

i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

§ 5 

Każda praca musi być opisana: 

imieniem i nazwiskiem dziecka przygotowującego pracę, 

wiekiem dziecka (rok urodzenia), 
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adresem placówki zgłaszającej pracę (jeśli pracę zgłasza instytucja, a nie osoba prywatna), 

czytelnym podpis opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka jest 

równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu), 

numerem telefonu kontaktowego, 

Prace niezgodne z wyżej wymienioną specyfikacją nie będą oceniane. 

§ 6 

Prace powinny zostać dostarczone do siedziby organizatora konkursu tj.: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kościuszki 10 

97 – 500 Radomsko 

osobiście lub listownie w terminie od dnia 27 września do 25 października do godziny 

15.30. 

Decyduje data wpływu do Organizatora Konkursu. 

§ 7 

Dla dokonania oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołana Komisja konkursowa 

spośród przedstawicieli Organizatora Konkursu.  

§ 8 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

- twórczy charakter utworu, 

- poprawność stylistyczna i językowa, 

- poziom literacki pracy, 

- samodzielność i oryginalność, 

- ogólna estetyka pracy 

Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych pomysłów. 

§ 9 

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 

2. Wyłonieni na podstawie powyższych kryteriów zwycięzcy zostaną nagrodzeni. 
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3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody (I, III, III miejsce) 

rzeczowe i maksymalnie cztery wyróżnienia (o wartości: I miejsce 3x250 zł, II miejsce 

3x180 zł, 3x100 zł oraz wyróżnienia 4x50 zł). Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 

wiadomości za pomocą strony internetowej organizatora oraz skierowane pisemnie do 

placówek, z których wywodzić się będą zwycięzcy konkursu lub osoby wyróżnione. 

4. O terminie i miejscu wręczeniu nagród Organizator Konkursu poinformuje zwycięzców 

telefonicznie. 

§ 10 

Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych 

nagród. 

§ 11 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w dalszych 

działaniach edukacyjno – informacyjnych. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany 

czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń 

losowych. 

§ 12 

Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem. 

Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych w ww. zbiorze oraz prawo 

ich poprawiania. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


