
REGULAMIN KONKURSU 
NA FRASZKĘ PROPAGUJĄCĄ ZDROWY STYL ŻYCIA      

pod patronatem  Anny Sztaudynger – Kaliszewicz, Doroty Sztaudynger – 
Zaczek i Anny Sztaudynger – Zaczek –

 Córki, Wnuczki i Prawnuczki Jana Sztaudyngera
   

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na fraszkę jest Urząd Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i umiejętności 
twórczych  wśród  dzieci  młodzieży  i  osób  dorosłych  oraz  „propagowanie 
optymizmu, życzliwości             i uśmiechu w życiu codziennym”1.

3. Konkurs  trwa  do  30  września  2014  r.  (liczy  się  data 
wpływu do Wydziału  Spraw Społecznych  i  Zdrowia  dla  Dzielnicy  Wola  m.st. 
Warszawy) Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na 
przechowywanie                        i przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora (zgodnie z ustawą                 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  
ochronie  danych  osobowych  DZ.U.  2002  Nr.  101,  poz.  926  z  późniejszymi 
zmianami) w celach związanych z Konkursem.

5. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z 
wyrażeniem  zgody  wszystkich  autorów  prac  na  ich  nieodpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora                w celach informacyjnych i 
promocyjnych.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
▪ dostarczyły  prace  konkursowe  przygotowane  zgodnie  z  Regulaminem 

Konkursu na załączonym Formularzu Zgłoszeniowym
2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba indywidualna.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 fraszek.

4. Fraszka może liczyć najwyżej 5 wersów.

5. Praca powinna być przygotowana w języku polskim.

6. Prace biorące udział w Konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej 
nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Uczestnictwo w 
Konkursie jest potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku

7. Praca  konkursowa  powinna  być  przygotowana  przez  autora  w  sposób 
samodzielny, rzetelny oraz nie naruszający praw autorskich innych osób.

8. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne.

9. Uczestnik/rodzic/opiekun  oświadcza,  że  przyjmuje  całkowitą  i  nieograniczoną 
odpowiedzialność  z  tytułu  roszczeń  osób  trzecich  kierowanych  wobec 
organizatora  konkursu  w  sprawie  naruszenia  praw  autorskich  dotyczących 
pomysłu zgłoszonego przez uczestnika.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 
utworów oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autora oraz bez 
honorarium

1 Statut Stowarzyszenia Fraszka im. Jana Sztaudyngera



11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawa.

12. W przypadku nadużyć poczynionych przez uczestników konkursu polegających 
w  szczególności  na:  kopiowaniu  prac  innych  uczestników  konkursu, 
niespełnieniu  warunków  określonych  w  niniejszym  regulaminie  Organizator 
zastrzega sobie prawo do wyłączenia prac z konkursu.

13. Organizator  nie  odsyła  uczestnikom  konkursu  prac  biorących  udział  w 
konkursie,  prac  zdyskwalifikowanych,  jak  również  z  niego  wyłączonych.  Z 
chwilą nadesłania prace autorskie przechodzą na własność organizatora, który 
przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

14.Prace  nie  spełniające  zasad  uczestnictwa  nie  będą  brane  pod  uwagę  przez 
Komisje Konkursową.

III. Przygotowanie prac konkursowych

1. Prace mogą być przygotowane w formie elektronicznej lub odręcznie. Fraszki 
pisane odręcznie muszą być czytelne, w innym wypadku nie będą podlegały ocenie.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.  Prace  należy  dostarczyć  do  dnia  30  września 2014  r.  do  godz.  16:00 
(decyduje termin dostarczenia pracy do Organizatora).

2. Prace można dostarczyć pocztą, osobiście lub drogą mailową na adres:

- Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Ul. Syreny 18 (pokój nr 11 lub 12) 
01-140 Warszawa

- profilaktyka@wola.waw.pl

3. Prace osób niepełnoletnich mogą być dostarczone osobiście lub pocztą wraz z 
załączoną w Formularzu Zgłoszeniowym zgodą rodziców/opiekunów.

4. Każdy uczestnik  ma prawo zwrócić  się  do Organizatora o  wyjaśnienie  treści 
Regulaminu  Konkursu  oraz  o  udzielenie  innych  informacji  dotyczących 
Konkursu.

5. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel. (22) 44 35 758, (22) 44 35 
752 lub mail: profilaktyka@wola.waw.pl.

V. Ocena prac konkursowych

1.  Projekty  zgłoszone  do  Konkursu  oceni  Jury  w  skład,  którego  wejdą:  Anna 
Sztaudynger  –  Kaliszewicz,  Dorota  Sztaudynger  –  Zaczek,  Anna  Sztaudynger  – 
Zaczek oraz  dwóch przedstawicieli wskazanych przez Organizatora.

2. Jury  sporządzi  protokół  z  oceny  prac,  zawierający  listę  wyróżnionych  prac 
i wskaże Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody.

3. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  najpóźniej  do  dnia  31  października 
2014 r.
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4. Decyzja  Jury  w  zakresie  oceny  prac  Konkursowych  jest  ostateczna, 
a Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

VI. Nagrody i wyróżnienia

1. Laureaci, nagrody głównej oraz wyróżnień, otrzymają dyplomy oraz upominki 
rzeczowe. Upominki rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nie  przyznania  nagrody  głównej 
lub prac wyróżnionych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty oraz poczty 
elektronicznej,  z  których  korzystać  będą  Uczestnicy  Konkursu  ani  za  szkody 
spowodowane podaniem przez Uczestników błędnych lub nieaktualnych danych.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  Konkursu, 
przerwania  lub  odwołania  Konkursu  pod  warunkiem  poinformowania  o  tym 
fakcie na stronie internetowej Organizatora: www.wola.waw.pl.

http://www.wola.waw.pl/

