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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„MAMO, tato a pan dzielnicowy powiedział…” 

 

I. Postanowienia ogólne 
§1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu literackiego „Mamo, tato a pan 
dzielnicowy powiedział…” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego 
ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej  
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami konkursu są: 

― Starostwo Powiatowe w Gołdapi  
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1 

― Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi  
19-500 Gołdap, ul. Mazurska 33 

zwani dalej „Organizatorem”. 

3. Celem konkursu jest: 
a. popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa m.in. poprzez 

uświadomienie zagrożeń związanych z beztroskim zachowaniem  
na drodze i lekceważeniem konieczności bycia widocznym, 

b. uzmysłowienie konieczności noszenia elementów odblaskowych,  
4. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego. 
5. Konkurs trwa od 18 września do 22 października  2017 roku. 
 

I. Uczestnictwo w konkursie 
§2. 

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko uczące się w szkole 
podstawowej na terenie powiatu gołdapskiego w kategorii wiekowej klas IV- VI 
 

III. Zasady konkursu 

§3. 

1. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia. 
2. Uczestnik w ramach konkursu może napisać dwa wiersze/rymowanki 

 o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
3. Uczestnik musi napisać pracę samodzielnie.  
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4. Wiersz powinien przedstawiać: 
-  dobre rady skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego 

zarówno pieszych jak i kierowców (uzmysławiać potrzebę noszenia 
elementów odblaskowych, zapinania pasów bezpieczeństwa, sprawnego 
oświetlenia roweru, wolniejszej jazdy przez kierowców, przestrzegania 
znaków drogowych, itp.) 

5. Praca może być napisana w formie ręcznej lub komputerowej. 
6.  Nie będą uwzględniane prace nieczytelne. 

 
 

§4. 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego 
zgłoszenia (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) i pracy konkursowej  
do dnia 22  października  2017 roku  na adres: Starostwo Powiatowe  
w Gołdapi, ul. Krótka 1 lub Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi,  
ul. Mazurska 33 z dopiskiem Konkurs literacki „MAMO, tato a pan 
dzielnicowy powiedział…”.  
 

2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie, tj.: 
a) prace dostarczone po terminie, 
b) zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo, 
c) zgłoszenie pracy w innej formie niż dopuszczalny. 

 

§5. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, 

niekompletne lub dostarczone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 

§6. 

Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik 

nie jest autorem nadesłanej pracy, opiekun prawny uczestnika ponosić będzie 

odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. 

IV.  Zasady przyznawania nagród w konkursie 

§7. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję 
konkursową powołaną przez Organizatora, tj.: dwóch członków komisji powoła 
Starosta Gołdapski, dwóch członków komisji powoła Komendant Powiatowy 



 

 
DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM – II edycja 

Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka  

na lata 2016 i 2017” 
 

Policji w Gołdapi. Członkowie komisji wybiorą spośród siebie 
przewodniczącego. 

 
2. Prace zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

a)  zgodność z tematem i celami konkursu, 
b) poprawność gramatyczna, 
c) pomysłowość i oryginalność. 

 
3. Nagrodą w konkursie jest publikacja wyróżnionych wierszy w kalendarzu 

 na rok 2018 oraz nagrody rzeczowe.  
 

4. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna. 
 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2017 roku. 
 

6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego  w Gołdapi oraz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. 
 

7. Zwycięscy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni drogą telefoniczną                   
o wygranej  oraz sposobie odebrania nagrody.  
 

8. Nagrody nie odebrane przez uczestników zostaną przekazane w innym 
terminie niż planowany. 
 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  
 

V. Prawa autorskie. 

§8. 

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą 

być eksponowane na wystawach organizowanych przez Starostwo Powiatowe             

w Gołdapi oraz zamieszczone na stronach internetowych „Organizatora”. Mogą 

być również wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich 

opracowanych przez „Organizatora”. Wszystkie nadesłane prace staja się 

własnością „Organizatora” i mogą być wykorzystane do promocji Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi oraz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Prace, które 

nie zostały zakwalifikowane do następnego etapu pozostają do dyspozycji 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi przez okres 3 m-cy po uprzednim 

przeprowadzeniu pełnej anonimizacji danych osobowych zawartych w załączniku 

nr 1 naklejonym na odwrocie pracy konkursowej w poz. 1 i 4. Po tym okresie 

prace mogą być wykorzystane do promocji bezpieczeństwa. Prace nie mogą być 

wykorzystywane do celów komercyjnych. 
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W załączniku nr 1 dołączonym do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny 

składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby konkursu plastycznego pod hasłem „Mamo, tato a pan 

dzielnicowy powiedział…”.  

 

VI. Postanowienia końcowe. 

§9. 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania 
konkursu i warunku udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania 
przyczyny. 

2.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.powiatgoldap.pl i www.goldap.policja.gov.pl. 

3.  Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi. 
4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatgoldap.pl/
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Załącznik nr 1  
 

ZGŁOSZENIE DO POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
„MAMO, tato a pan dzielnicowy powiedział…” 

 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

2. Wiek ……………….. klasa ………………… 
 

3. Nazwa szkoły …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………….……….….. 
 

4. Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego: 
 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 
Telefon kontaktowy: 
 
…………………………………………………………………………………….……. 
 
Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika: 
 

― Dziecko jest autorem pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich 
osób trzecich, 

― Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu* oraz zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych 
oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania wynikającym z art.24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

― Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 
organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe 
będą wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych. 

― Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej 
pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 

 
 
…………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekun 
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*Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z powzięciem informacji o 

administratorze danych, jego adresie, celu przetwarzania (wszystkich informacji, które ma obowiązek 

przedstawić administrator danych wynikających z art. 24 ustawy).  


