
Regulamin Konkursu  

na pracę pisemną propagującą rolę ojca w życiu młodego człowieka 

 pn. „Mój ojciec – dobrze być razem” 

 

 

 

§ 1 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną, 

zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego zwany dalej „Urzędem”. 

 

§ 2 

 

Urząd ogłasza Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 16 lat na pracę pisemną na 

temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem, pod nazwą: Mój ojciec – dobrze być 

razem. 

 

§ 3 

 

Celem Konkursu jest: 

1. zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy 

dziecka; 

2. propagowanie wspólnego spędzania czasu i uczestnictwa ojców w życiu dzieci; 

3. kreowanie wartości prorodzinnych. 

 

§ 4 

 

1. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą samodzielnie napisaną przez jednego 

autora. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 

3. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki: 

a) musi być napisana w języku polskim; 

b) jej objętość nie może być mniejsza niż 2 strony i nie może być większa niż 

3 strony formatu A4, zadrukowane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, 

odstęp 1,5 wiersza, przy średniej liczbie znaków na stronę (bez spacji) nie 

mniejszej niż 1200. 

4. Praca nie może zawierać zdjęć, rysunków i żadnych innych przedstawień graficznych. 

5. Praca nadesłana na Konkurs powinna być w formie opowiadania, eseju, listu bądź  

innej i powinna odnosić się do doświadczeń jej autora. 

6. Autorzy prac konkursowych przekazują je w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 

w formie elektronicznej nagraną na 1 płycie CD lub DVD (plik edytora tekstów Word 

lub kompatybilny w nim) do Organizatora Konkursu. 

 

§ 5 

 

1. Do każdej pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z następującymi dokumentami: 

a) Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu – zawierająca m.in. oświadczenie 

rodzica/opiekuna poświadczające akceptację warunków uczestnictwa w 



Konkursie i wyrażające zgodę na udział nim dziecka - wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

b) Oświadczenie rodzica/opiekuna wyrażające zgodę na wykorzystywanie danych 

osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 

przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu - wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs jej autor przeniesie nieodpłatnie na 

Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania 

utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie 

prawo do jej publikowania i wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów - 

podpisane imieniem i nazwiskiem bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia 

autora lub jego rodzica/opiekuna. 

3. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom. 

 

§ 6 

 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji Konkursowej: przedstawiciel Organizatora;  

b) Członkowie Komisji Konkursowej: 2 przedstawicieli Organizatora i 1 ekspert 

– filolog języka polskiego.   

2. Zadaniami Komisji Konkursowej będzie: 

a) kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny, w tym zwłaszcza spełnianie przez nie 

wymogów formalnych; 

b) ocena zgłoszonych prac; 

c) wybór prac zwycięskich; 

d) przyznanie nagród. 

3. Kryteriami oceny będą: 

a) spełnienie wymogów formalnych pracy; 

b) trafność doboru tematu pracy; 

c) poprawność językowa; 

d) atrakcyjność i oryginalność pracy. 

4. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do 

oceny merytorycznej. 

5. Zgłoszone prace zostaną opatrzone numerem katalogowym, tak aby Członkowie 

Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

7. W konkursie wyłonionych zostanie 7 zwycięzców. 

8. Informacja o zwycięzcach oraz o wręczeniu nagrody opublikowana zostanie na stronie 

internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: „Sprawy społeczne”. 

 

§ 7 

 

1. Nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd rekreacyjno-turystyczny (2-dniowy spływ 

kajakowy) dla par: dziecko – ojciec/opiekun na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

2. Termin wyjazdu: 01.07.2015 r. - 30.09.2015 r. 



3. Informacje na temat szczegółowych zasad dotyczących nagrody (wyjazdu 

rekreacyjno-turystycznego) przekazane zostaną zwycięzcom w dniu wręczenia 

nagrody. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem o wynikach 

konkursu.  

§ 8 

 

1. Prace, oznaczone na kopercie dopiskiem  „Mój Ojciec”, należy przesłać pocztą do 15 

maja 2015 roku na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73  

87 - 100 Toruń 

 

lub osobiście do jednego z Punktów Informacyjno-Podawczych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

 

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń,   

biuro podawcze – parter; 

 

 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, 

biuro podawczo-kancelaryjne – parter. 

 

2. Prace nadesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data 

stempla pocztowego). 

 

§ 9 

 

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu 

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Spraw Społecznych 

i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, tel. 56 656 10 57. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku zgłoszenia 

mniej niż 10-ciu prac konkursowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych  

kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy 

czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie 

zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-

pomorskie.pl, w zakładce: „Sprawy społeczne”.  


