
Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  NA  FRASZKĘ  

„NASZA RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”

I. Celem  konkursu jest:

• Integrowanie społeczności lokalnej, 

• Upowszechnianie wartości  i utrwalanie więzi rodzinnych,

• Propagowanie prawidłowych wzorców wychowania,

•  Zachęcenie  do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.  Konkurs  adresowany  jest  do  młodzież  szkół  ponadgimnazjalnych  i  dorosłych 

mieszkańców gminy Końskie.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

-  indywidualnej,

-  zbiorowej  (np.  grupa  przyjaciół,  przedstawicieli  zakładu  pracy,  członków 

stowarzyszenia)

3.  Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  napisanymi  w  języku 

polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4.  Uczestnik  lub  uczestnicy   konkursu  mają  za  zadanie  napisać  wiersz   dotyczący 

rodziny,  w  tym  relacji  panujących  w  rodzinie,  własnych  doświadczeń,  tradycji 



rodzinnych.

5. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach.

6.  Utwór  należy podpisywać nazwiskiem Autora  oraz  dołączyć  kartę  zgłoszeniową z 

danymi personalnymi Autora, adresem. 

7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór. W kategorii zbiorowej jedna grupa może 

nadesłać 1 utwór.

8. Wiersz zgłoszony do konkursu należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 

12 punktów i wydrukować jednostronnie, maksymalnie 1800 znaków.

9.  Karta   zgłoszeniowa jest  załącznikiem regulaminu.  W  kategorii  zbiorowej  każdy 

uczestnik do utworu literackiego dołącza oświadczenie.

10. Fraszka - krótki, zwykle żartobliwy wiersz z puentą. 

III. Termin i miejsce składania prac:

Prace  należy  składać  do  dnia  15  maja  2016  r.  w  sekretariacie  Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie  bądź 

przesłać pocztą  na wskazany adres  z dopiskiem „Konkurs Literacki”.  Decyduje data 

stempla pocztowego.

IV.  Jury:

Jury  Konkursu  zostanie  powołane  przez  Organizatora  Konkursu.  Honorowym 

Przewodniczącym Jury będzie Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

V.  Kryteria oceniania:

Wiersz będzie oceniany pod względem:

• zawartego przesłania,

• poprawności stylistycznej i językowej,

• walorów podkreślających wartości rodzinne,



• samodzielność i oryginalność,

VI. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody za I , II i III 

miejsce  w  obydwu  kategoriach.  Autorom  utworów  nagrodzonych  I  miejscem 

gwarantujemy publikację utworu w całości lub jego fragmentów w Tygodniku Koneckim.

VII. Wyłanianie laureata konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody  za zdobycie I, II, III miejsca.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  podczas  festynu  z  okazji  Dnia  Dziecka 
w dniu 05.06.2016r.

5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

mgops.konskie@op.pl

6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie 

w  tekście  oraz  jej  późniejsze  upublicznienie  przez  Organizatora  na  jego  stronie 

internetowej, a także na publikację nagrodzonego Utworu w czasopiśmie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach 

promujących działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich 

i  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Końskich  ,  bez 

uiszczania honorarium autorskiego.

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

4. Prace nie będą zwracane.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminów  w  niniejszym 
regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.

mailto:mgops.konskie@op.pl


Oświadczenie dla młodzieży

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu   literackiego na fraszkę 
"Nasza  rodzina  razem się  trzyma" organizowanego w ramach Koneckich 
Dni  Profilaktyki  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w  Końskich  i  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy 
w  Rodzinie  w  Końskich  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  publiczne 
nadesłanego  wiersza  przez  organizatorów  w  działaniach   promujących 
problematykę przemocy w rodzinie i publikacjach promujących działalności 
w/w instytucji.

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

...........................................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia / szkoła/ adres zamieszkania/ telefon kontaktowy

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, wyrażam zgodę w związku z art.  
23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  
(t.j.  Dz.U.  z  2002r.  Nr 101 poz.  926 roku z  późn.  zm.) na przetwarzanie  
danych osobowych do celów konkursu literackiego.

…………………………… 

podpis rodzica/opiekuna 

* Oświadczenie dołączamy do  konkursu literackiego



Oświadczenie dla osób dorosłych 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu   literackiego na fraszkę 
"Nasza  rodzina  razem się  trzyma" organizowanego w ramach Koneckich 
Dni  Profilaktyki  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w  Końskich  i  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy 
w  Rodzinie  w  Końskich  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  publiczne 
nadesłanego  wiersza  przez  organizatorów   w  działaniach   promujących 
problematykę przemocy w rodzinie i publikacjach promujących działalności 
w/w instytucji.
……………………………………………………….......................................

...........................................................................................................................

Imię i nazwisko  / adres zamieszkania/ telefon kontaktowy

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, wyrażam zgodę w związku z art.  
23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  
(t.j.  Dz.U.  z  2002r.  Nr 101 poz.  926 roku z  późn.  zm.) na przetwarzanie  
danych osobowych do celów konkursu literackiego.

…………………………… 

czytelny podpis 

* Oświadczenie dołączamy do  konkursu literackiego


