
Regulamin Konkursu  
na najlepsze opowiadanie pod hasłem  

„Przemoc? I co dalej…” 
w ramach IV edycji kampanii „Biała Wstążka” 
pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin 

 
 

§ 1. Organizator konkursu 
 
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie z siedzibą  
w Szczecinie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin. 
 
 

§ 2. Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych opowiadań poświęconych przemocy  

i jej konsekwencjom, zwanych dalej pracami konkursowymi.  

 

§ 3. Adresaci konkursu 
 

1. Adresatami konkursu, zwanymi dalej uczestnikami konkursu, są uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Szczecina. 

2. W przypadku uczniów niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 1, wymagane oświadczenia 

woli związane z udziałem w konkursie składają ich rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

§ 4. Warunki udział w konkursie 

 

1. Do konkursu uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową. 

2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie opowiadania, które nie uczestniczyły w innych 

konkursach i nie były wcześniej publikowane.  

3. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekroczyć od 3 do 7 stron znormalizowanego 

maszynopisu (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12; interlinia: 1,5). 

4. Uczestnik konkursu powinien złożyć pracę konkursową w wersji drukowanej w dwóch 

egzemplarzach oraz na płycie CD (w formacie: doc). 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć czytelnie wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy, zawierający dane uczestnika konkursu. 

6. Na formularzu, o którym mowa w pkt. 5, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem 

zgłoszonej przez niego pracy konkursowej.  

7. Pracę konkursową wraz z formularzem, o którym mowa w pkt. 6, należy dostarczyć  

za pośrednictwem poczty lub osobiście do sekretariatu Organizatora konkursu w zamkniętych 



kopertach z dopiskiem: Konkurs na opowiadanie „Przemoc i co dalej” nie później niż  

do 18.11.2013 roku do godz. 12.00.  

8. Zgłoszenia niekompletne oraz otrzymane po upływie terminu, o którym mowa  

w pkt. 7, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie. Nadesłane zgłoszenia nie 

podlegają zwrotowi.  

9. Udział w konkursie oznacza przeniesienie przez uczestnika konkursu autorskich praw 

majątkowych na Organizatora konkursu.  

10. Uczestnik konkursu zrzeka się na rzecz Organizatora konkursu prawa do decydowania  

o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem 

korzystania z utworu. 

11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich  

z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika konkursu.  

12. Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu na przetwarzanie jego 

danych osobowych.  

13. Udział w konkursie oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się z treścią niniejszego 

regulaminu i akceptuje jego postanowienia.  

14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26.11.2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 

Szczecin podczas konferencji Aspekty prawne i konsekwencje społeczne zjawiska przemocy 

w rodzinie, zaplanowanej w ramach IV edycji kampanii Biała Wstążka.  

15. Nagrodzeni uczestnicy zostaną zaproszeni na wręczenie nagród i wyróżnień.  

 

§ 5. Ocena prac konkursowych 

 

1. Oceny prac konkursowych dokona pięcioosobowe Jury, którego skład wyznaczy Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie nie później niż 7 dni przed 

rozstrzygnięciem konkursu. 

2. W skład Jury wchodzą: przewodniczący, sekretarz i trzech członków.  

3. Obrady Jury prowadzi jego przewodniczący przy pomocy sekretarza.  

4. Każdy z członków Jury może oddać głos na cztery najlepsze – jego zdaniem – prace 

konkursowe, mając na uwadze następującą punktację: 3 pkt. dla pracy, która zasługuje 

na I nagrodę, 2 pkt. dla pracy, która zasługuje na II nagrodę, 1 pkt dla pracy, która 

zasługuje na III nagrodę.  

5. Oceniając prace konkursowe, każdy z członków Jury weźmie pod uwagę następujące 

kryteria: oryginalność ujęcia tematu, zachowanie norm gatunkowych, poprawność 

językową.  



6. O przyznaniu nagród decyduje suma głosów wszystkich członków Jury. W przypadku 

równej liczby głosów przy przyznawaniu I, II lub III nagrody rozstrzyga głos 

przewodniczącego Jury. 

7. Ocenie prac konkursowych przez Jury zostaną poddane prace spełniające wymagania 

formalne. Oceny zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych dokona 

trzyosobowy Zespół Selekcyjny, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie nie później niż w 14 dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń. 

8. Z obrad Zespołu Selekcyjnego i Jury sporządza się protokoły.  

 

§ 6. Nagrody 

 

1. Organizator przyzna autorom trzech najlepszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe. 

2. Za zajęcie I miejsca w konkursie przewiduje się bon podarunkowy o wartości 700 zł na 

zakup sprzętu elektronicznego w wybranym przez Organizatora punkcie handlowym. 

3. Za zajęcie II miejsca w konkursie przewiduje się bon podarunkowy o wartości 500 zł  

na zakup sprzętu elektronicznego w wybranym przez Organizatora punkcie handlowym. 

4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przewiduje się bon podarunkowy o wartości 300 zł  

na zakup sprzętu elektronicznego w wybranym przez Organizatora punkcie handlowym. 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 

wyróżnień.  

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszystkie kwestie sporne dotyczące konkursu - uregulowane, jak i nieuregulowane  

w niniejszym regulaminie – rozstrzyga Organizator. 

2. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.  

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Organizatora: www.mopr.szczecin.pl.  


