
REGULAMIN KONKURSU  

„JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MOJEJ RODZINY” 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu literackiego pt. „Jeden dzień z życia mojej rodziny”, jest Urząd Statystyczny  

w Szczecinie. 

CEL KONKURSU 

2. Celem konkursu jest: 

 rozbudzenie kreatywności i umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu literackiego, 

 poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i spisów ludności wśród młodzieży, 

 wyłonienie najlepszych opowiadań (felietonów) napisanych przez młodzież. 

TEMAT KONKURSU 

3. Tematem konkursu jest napisanie opowiadania bądź felietonu opisującego jeden dzień z życia rodziny. 

4. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii zgodnej z tematem. 

UCZESTNICY KONKURSU 

5. Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

6. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich i niepełnoletnich uczniów, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo 

zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć 

udział w Konkursie, powinny dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, udzieloną zgod-

nie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

NAGRODY 

7. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu i przyzna 3 nagrody, którymi będą słuchawki bezprzewo-

dowe JBL, power banki, myszki bezprzewodowe, twarde dyski 1 TB, plecaki na laptopa oraz zestawy drobnych gad-

żetów NSP. 

8. Zostaną przyznane również 3 wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach liczba wyróżnień może ulec zwięk-

szeniu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy wręczone osobiście po zniesieniu obostrzeń związanych  

z przemieszczaniem się i zakazem zgromadzeń w związku ze stanem epidemicznym w kraju lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego, o czym Organizator poinformuje uczestników konkursu drogą elektroniczną lub telefonicz-

nie. 

WYMOGI KONKURSOWE 

9. Każdy Uczestnik może złożyć jedno opowiadania bądź felieton.  

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wy-

korzystania wszystkich nadesłanych prac oraz ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie i Intranecie GUS (w zakresie określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu – umowie 

przeniesienia autorskich praw majątkowych). 

11. Prace złożone na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tych faktach. 

12. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne pracy plastycznej,  

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw 

osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik, a w przypadku 



osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz 

zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.  

Podpisane przez uczestnika oświadczenie (załącznik nr 2a) oraz umowę przeniesienia autorskich praw majątko-

wych do pracy w trzech egzemplarzach (załącznik nr 3a) należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem 

operatora pocztowego, na adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. Jana Matejki 2, 70-530 Szczecin- Zachodnio-

pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, z dopiskiem konkurs literacki. W przypadku uczestnika niepełnoletniego 

oświadczenie (załącznik nr 2) oraz umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych (załącznik nr 3) podpisuje 

jego rodzic/opiekun prawny. 

KATEGORIA LITERACKA  

13. Wymagana wielkość pracy to co najmniej 1 strona arkusza kancelaryjnego. 

14. Uczestnicy nie mogą złożyć swoich opowiadań bądź felietonów sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi 

zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystujących zakazane treści, niezgodnych 

z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia 

religijne, przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, 

zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich. 

TERMINARZ KONKURSU 

15. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 01 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

16. Komplet dokumentów dołączonych do prac konkursowych należy przesyłać w dniach od 01 kwietnia – 30 

czerwca 2021 r. w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail: a.brzezinska@stat.gov.pl , m.maj@stat.gov.pl lub pocz-

tą tradycyjną na adres: ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs literacki. 

17. W przypadku dostarczenia prac lub dokumentów, o których mowa w ust. 11 po terminie wskazanym w ust. 16 

albo niedostarczenia, któregokolwiek z dokumentów, o których mowa, w ust. 12 prace nie będą oceniane. 

KOMISJA KONKURSOWA 

18. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa 

(zwana dalej komisją). 

19. W skład komisji wchodzą: 

 Pani Magdalena Wegner, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie, 

 Pani Agnieszka Brzezińska, Kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych, 

 Pani Mariola Maj, Specjalista w ZOBR. 

20. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane. 

21. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z kategorią, oryginalność, staran-

ność wykonania, ciekawą formę wypowiedzi. 

22. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

23. Rodzice/opiekunowie prawni laureatów i laureaci pełnoletni konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu 

nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

24. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej US w Szczecinie i Intranetowej GUS 

oraz na Facebook. 
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UWAGI KOŃCOWE 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

26. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowią-

zującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika 

z udziału w Konkursie. 

27. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu konkursu bądź jego odwołania w przypadku zdarzeń od 

niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

28. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

29. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

30. Komisja oceniająca prace konkursowe zorganizuje spotkanie w formie zdalnej lub zbierze się po zniesieniu 

obostrzeń związanych z przemieszczaniem się i zakazem zgromadzeń w związku ze stanem epidemicznym w kraju. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna - załącznik nr 2 

3. Oświadczenie uczestnika pełnoletniego - załącznik nr 2a 

4. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych - załącznik nr 3 

5. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych dla uczestnika pełnoletniego – załącznik nr 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


