
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Ryszard Majer

oraz 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Oddział w Częstochowie

w ramach kampanii Polska Przyjazna Osobom Starszym

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim

"List do Babci/Dziadka"

Realizowanym w partnerstwie z jednostkami
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

 Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach

 Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie

 Gminne Centrum Kultury w Popowie

I.  Cele konkursu i tematyka konkursu

1. Nawiązanie więzi międzypokoleniowych.

2. Rozwijanie   umiejętności wyrażania myśli za pomocą tekstu pisanego

3. Łamanie stereotypów dotyczących dotychczasowego postrzegania  babci i dziadka.

4. Propagowanie współczesnego wizerunku babci i dziadka.

5. Ukazanie więzi dziadka i babci z wnukami,

6. Przybliżenie wychowawczej roli dziadków w propagowaniu patriotyzmu i kultury 
ludowej.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie.

1 Konkurs adresowany jest do klas IV-VIII szkól podstawowych 
2 Zadaniem uczestników jest  pokazanie  relacji  wnuków z dziadkami  sformułowanej

jako list (proza lub wiersz)zarówno do babci i dziadka żyjących jak i do tych, którzy
odeszli – w tym przypadku jako wspomnienie. 
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III. Termin

1 Każde przesłana praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz  kartę
zgłoszeniową  i  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Pracę  wraz  z 
dokumentami  należy  przesłać  na  adres  emaliowy:
polska.przyjazna.starszym@gmail.com  lub  drogą  pocztową  na  adres:  Biuro
Senatorskie  Senatora  Ryszarda  Majera,  Aleja  NMP  24  lok.19  24-200
Częstochowa do dnia 30 października 2020r.

2 Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu br.
3 Rozstrzygnięcie  konkursu  zostanie  podane  do  wiadomości  publicznej  a  osoby

wyróżnione zostaną nagrodzone. 

4 IV. Warunki techniczne

1. Zgłaszane  prace  obejmować  muszą  wyłącznie  tematykę  związaną  z  tematyką
konkursu.

2. W konkursie może uczestniczyć nie więcej niż jeden uczeń z klasy.  

V. Wyłonienie laureata

1. Do przydzielenia  nagród uprawnione  jest   jury,  którego  skład  powoła  organizator
konkursu;

2. O terminie rozdania nagród organizator poinformuje laureatów.

VI. Sytuacja prawna i prawa autorskie

1. Prawa  autorskie  pracy  zgłaszanej  do  Konkursu  nie  mogą  być  w  żaden  sposób
ograniczone  ani  naruszać  praw  autorskich  i  dóbr  osobistych  osób  trzecich,  
W przypadku  niespełnienia  tego warunku autor  winien  w zgłoszeniu  szczegółowo
wyjaśnić sytuację prawną;

2. Zgłaszając  pracę  do  Konkursu,  autor  wyraża  jednocześnie  zgodę na  jej  publiczną,
bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych.

3. Autor  wyraża  zgodę  na  publikację  informacji  o  pracy  na  stronie  internetowej  
Organizatora 

4. Organizator  działa  w  dobrej  wierze  i  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  przypadku
zatajenia  jakichkolwiek  informacji  dotyczących  sytuacji  prawnej  listu  lub  wiersza
zgłaszanego  do  Konkursu.  W  razie  zaistnienia  takiego  przypadku  wszelkie
konsekwencje  i  koszty  obsługi  prawnej  wynikającej  z  ewentualnych  roszczeń  
o naruszenie praw osób trzecich ponosi wyłącznie autor pracy;

5. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w
 zgłoszeniu.  Podanie  nieprawdziwych,  nieczytelnych  lub  niepełnych  danych

2



osobowych,  bądź  niepodanie  ich   w  ogóle,  powoduje  wykluczenie  z  udziału  w
 Konkursie;

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  danych  lub
danych  osoby  trzeciej  przez  autora.  Podanie  nieprawdziwych  danych  skutkuje
odebraniem prawa do nagrody;

7. Zgłoszenie  pracy   do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem  autora,  że
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy i że
ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw;

8. W  przypadku  wystąpienia  wobec  Organizatora,  przez  osoby  trzecie.  
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich
związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, autor pokryje koszty i zapłaci
odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

VII. Medialny patronat

      Gazeta Częstochowska – Tygodnik Regionalny.
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