
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„RODZINA – TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT” 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim pod nazwą                

„Rodzina – Twój bezpieczny świat” na wiersz o rodzinie, zwanym w dalszej części 

„Konkursem”. 

§ 2 
Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 

zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 3 
Celem konkursu literackiego jest promocja wartości rodziny poprzez napisanie wiersza 

nawiązującego w treści do bezpieczeństwa w rodzinie, świata bez przemocy.  

§ 4 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nawiązania współpracy z mecenasami Konkursu, 

zwanymi dalej „Partnerami Wspierającymi”. 

§ 5 
Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy. 

 

II. Warunki Konkursu 
 

§ 6 
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej            

(liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) znajdującej się na terenie powiatu 

starachowickiego.  

§ 7 
Literacką formą pracy konkursowej jest wiersz w dowolnym rodzaju. Źródło inspiracji 

stanowi rodzina, jej rola w procesie wychowania i poczucia bezpieczeństwa.  

§ 8 
Nadesłany utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzalny i w żadnej 

formie niepublikowany. 

§ 9 
Wiersz zgłoszony do Konkursu powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 

12. 

1. Wiersz należy przesłać do dnia 8 maja 2017 roku, godzina 13.00 (liczy się data odbioru)  

w formie cyfrowej (pliki tekstowe) w temacie wiadomości „Konkurs literacki” na adres  

e-mail: pcpr.starachowice@autograf.pl lub w formie wydruku papierowego wraz  

z płytą CD-R, zawierającą cyfrowy zapis wiersza (pliki tekstowe w formacie doc, docx,  

odt,) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 

z dopiskiem „Konkurs literacki” – ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice. 

2. Wiersz należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację 

autora). Do wiersza konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku przesyłki 

drogą elektroniczną) lub osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku 

przesyłki pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (karta zgłoszenia, 

załącznik do regulaminu). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie 

będą znane jurorom. 

3. Karta zgłoszenia do konkursu musi być podpisana przez pełnoletniego uczestnika lub 

opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej. 

4. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 8 maja 2017 roku nie będą rozpatrywane. 

 

 

mailto:pcpr.starachowice@autograf.pl


§ 10 

Niespełnienie wymogów formalnych określonych w paragrafach 6-9 powoduje 

dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. 

§ 11 
Organizator nie odpowiada za uszkodzenia nadesłanych utworów, powstałe w wyniku 

transportu pocztowego, ani też za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail, w 

wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych. 

§ 12 
Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatora. 

§ 13 
Przekazanie utworu konkursowego wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne                             

z przyjęciem za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 
 

§ 14 

Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora. 

§ 15 

W skład Jury wchodzą przedstawiciele powołani przez Organizatora. 

§ 16 
Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi               

w niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność, walory 

artystyczne utworu oraz inspiracje. 

§ 17 
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 18 
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 23 maja 2017 roku, na stronie 

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach: 

www.pcprstarachowice.strefa.pl/ 

§ 19 

Autorzy zwycięskich utworów wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni. 

Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, godła, nazwy miejscowości i szkoły, z której 

pochodzi uczestnik, wieku uczestnika oraz tytułu nagrodzonego wiersza. 

 

IV. NAGRODY 
 

§ 20 

1. Organizator przewiduje trzy nagrody w formie rzeczowej za trzy pierwsze miejsca. 

Nagrodą główną za zajęcie I miejsca będzie tablet Samsung Tab E T 560 ufundowany 

przez Partnera Wspierającego –Firmę CERRAD. 

2. Dodatkową nagrodą będzie wydrukowanie wierszy laureatów w lokalnej prasie                      

tj. Tygodnik Starachowicki, Gazeta Starachowicka. 

§ 21 

Wręczenie nagród odbędzie się publicznie. Laureaci konkursu zostaną odpowiednio 

wcześniej poinformowani. 

 

V. PRAWA AUTORSKIE 

 
§ 22 

Uczestnik/opiekun uczestnika poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi 

danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest 

wynikiem samodzielnej twórczości, bez niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich, 



ponadto nie narusza praw, dóbr osób trzecich oraz że przysługują mu autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do dzieła. 

 

§ 23 

1. Uczestnicy/opiekunowie uczestnika Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie 

praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich. 

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z jakimikolwiek 

roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, 

uczestnik/opiekun uczestnika zobowiązuje się ponieść w pełnym zakresie cywilnoprawną 

odpowiedzialność z tytułu wad prawnych zgłoszonych prac. 

 

§ 24 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych 

praw autorskich do swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu w wyniku czego Organizator 

uzyskuje prawo do publikacji w formie papierowej i elektronicznej prac zgłoszonych na 

konkurs oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora w ramach wydawanych przez siebie 

materiałów pokonkursowych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 25 

Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać 

żadnych roszczeń względem Organizatora. 

§ 26 

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

§ 27 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do 

nie wyłaniania zwycięzcy. 

§ 28 

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

 

§ 29 

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu 

na stronie internetowej: www.pcprstarachowice.strefa.pl. 

 

§ 30 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Punktu Konsultacyjnego tel. 41 274 88 68 lub 

Sekretariatu tel. 41 274 88 06. 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Konkursu Literackiego „Rodzina – Twój bezpieczny świat” 

Karta zgłoszenia do Konkursu  

Godło  

Tytuł wiersza 

 

 

Imię   

Nazwisko   

Data urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

 

 

Klasa  

Nazwa, adres, nr telefonu szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

( jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)  

 

Numer telefonu kontaktowego uczestnika 

lub rodzica/opiekuna 

 

Oświadczam, że: 

♦ Zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu Literackiego „Rodzina-Twój bezpieczny świat”                

   i akceptuję jego treść. 

♦ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. Konkursu organizowanego  

   przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zgodnie z ustawą o ochronie  

   danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2016r.,poz. 922); 

♦ W momencie przekazania utworu na Konkurs przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa na  

   Organizatora w zakresie określonym w pkt. V § 22-24 Regulaminu Konkursu bez odrębnej umowy. 

 

 

 

                                                  ……………………………………………………………………. 

                                                     Data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna 

 

 


