
Regulamin konkursu na najciekawszą ozdobę wielkanocną 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 artystycznych, 
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. 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu.  
 

IV. Warunki udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie ciekawej ozdoby wielkanocnej. Forma pracy dowolna. 

2. Każda rodzina może dostarczyć tylko 1 ozdobę. 

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (zrobione samodzielnie przez uczestników 
konkursu). 

4. Pracę należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu (ul. Rynek 1 pok. 812, VIII piętro)  
w terminie do 12.04.2019r. . 

5. 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. 

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

7. Dla uczestników najciekawszych prac konkursu przewidziane są nagrody główne, a dla pozostałych osób 
nagrody pocieszenia. 

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

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 
a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku pracy w następujących polach 

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

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu podanych powyżej danych 
osobowych na potrzeby niniejszego konkursu (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
zgodnie z art. 77). 

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

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

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

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

14. Kontakt z koordynatorami konkursu: 

 Anna Mańka e-mail: anna.manka@katowice.eu  tel. 32 259 33 88, 

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


