
Regulamin konkursu literackiego na wiersz/rymowankę  
o tematyce rodzinnej organizowanego w ramach programu „Nas Troje i więcej” 

 
I. Organizator konkursu: 

Urząd Miasta Katowice - Wydział Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Rynek 1,               
40-003 Katowice. 

 
II. Adresaci konkursu: rodziny posiadające aktualnie karty programu „Nas Troje 

i więcej”. 
 

III. Cel konkursu: 

 inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów 
literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności, 

 stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów, 

 integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych, 

 sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie. 
 

IV. Warunki udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie wspólne ułożenie wiersza/rymowanki 
o tematyce związanej z rodziną. 

2. W treści wiersza/rymowanki musi znaleźć się co najmniej 5 spośród 10 poniższych 
wyrazów/nazw (użytych w dowolnej formie i liczbie), tj.: rodzina, „Nas Troje i więcej”, 
Katowice, zima, mama, tata, dzieci, dom, radość, zabawa. 

3. Każda rodzina może przesłać tylko 1 pracę (wiersz/rymowankę). 

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 
uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie,  
w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 

5. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi przez 
rodzinę lub poszczególnych jej członków. 

6. Wiersz powinien składać się maksymalnie z 10 wersów (maksymalnie 750 znaków). 

7. Pracę należy  
przesłać:  
a) pocztą elektroniczną na adres: nastroje@katowice.eu, w tytule wiadomości 

wpisując: Konkurs na wiersz/rymowankę o tematyce rodzinnej,  
b) za pośrednictwem profilu programu „Nas Troje i więcej” na Facebooku, 
c) tzw. pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Katowice – Wydział Polityki 

Społecznej ul. Rynek 1 40-003 Katowice, na kopercie (pod adresem Urzędu) 
wpisując: Konkurs na wiersz/rymowankę o tematyce rodzinnej, 

lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu (ul. Rynek 1 pok. 812, VIII 
piętro) w terminie do 18 stycznia 2017 r. (decyduje data wpływu pracy do tutejszego 
Urzędu). 

mailto:nastroje@katowice.eu


8. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imiona i nazwiska autorów, numer 
telefonu lub adres e-mail, adres zamieszkania oraz oświadczenie jednego 
z rodziców/opiekunów prawnych, że zapoznał się z regulaminem konkursu i go 
akceptuje. 

9. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne. 

10. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez 
komisję konkursową. 

11.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent 
pieniężny. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 
a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza/rymowanki                 

w następujących polach eksploatacji: na stronie internetowej programu „Nas 
Troje i więcej”, na Facebooku programu, w materiałach informacyjno-
promocyjnych dotyczących programu, 

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów 
prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych 
osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 
29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

13. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie 
zostaną uwzględnione. 

14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany 
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych. 

15. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu 
roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 

16. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się 
telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. 

17. Kontakt z koordynatorami konkursu: 

 Małgorzata Glinka e-mail: malgorzata.glinka@katowice.eu  tel. 32 259 34 72, 

 Katarzyna Kuczyńska e-mail: katarzyna.kuczynska@katowice.eu  tel. 32 259 34 59. 
 


