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REGULAMIN  KONKURSU TWÓRCZOŚCI  

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 
 

 

1. Organizator: Fundacja Nasza Przyszłość, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa. 

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej (zwany dalej 

Konkursem). 

 

3. Cele Konkursu: 

a) upowszechnianie tradycji narodowej i kultury polskiej, 

b) promowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży, 

c) rozwijanie wyobraźni oraz wspieranie ekspresji twórczej dzieci i młodzieży, 

d) pobudzanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 

e) odkrywanie i promocja utalentowanych dzieci i młodzieży, 

f) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Konkursu. 

 

4. Warunki uczestnictwa. 

a) Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie we właściwym terminie, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, Pracy wraz z Kartą Zgłoszeniową. 

 

b) Uczestnicy Konkursu – osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych 

(które nie ukończyły 13 lat) i osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych (które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły lat 18) mogą wziąć udział w Konkursie 

wyłącznie za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela. 

 

c) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w 

Karcie Zgłoszeniowej. 

 

d) Wiek uczestników. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 

- dzieci (przedszkole - szkoła podstawowa), 

- dzieci i młodzież od 13. do 18. lat (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), 

- młodzież i studenci – do 35 lat. 

 

e) Konkurs odbywać  się będzie w trzech kategoriach tematycznych: 

- „Inspiracje biblijne w literaturze i kulturze polskiej”, 

- „Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II”, 

- „Jestem dumny, że jestem Polakiem”. 

 

f) Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie, są zobowiązane przesłać na adres Fundacji 

Nasza Przyszłość, który podany jest w pkt. 1 niniejszego Regulaminu Pracę i Kartę 

Zgłoszeniową  w terminie do 15 maja 2016 r.  

 

g) Pracą może być dowolny przejaw twórczości dotyczący wybranej kategorii tematycznej, np. 

wiersz, esej, felieton, film, piosenka, rysunek, obraz, rzeźba (w tekście Regulaminu jako 

Praca). 

 

h) Wraz z przesłaniem Pracy, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie z 

jego wizerunku i artystycznego wykonania oraz przenosi na Organizatora Konkursu prawa 
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autorskie do Pracy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej. 

 

i) Powołana przez Organizatora Komisja wyłoni spośród uczestników Konkursu po 3 osoby w 

danej grupie wiekowej dla każdej kategorii tematycznej. 

 

j) Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

k) Z laureatami Konkursu Komisja skontaktuje się  telefonicznie do dnia 15 czerwca 2016 roku 

i zaprosi ich na Koncert Galowy, który odbędzie podczas „Dziękczynienia w Rodzinie” we 

wrześniu 2016 r. Dokładna informacja o miejscu i terminie Koncertu Galowego zostanie 

przekazana w rozmowie telefonicznej. 

 

l) Podczas Koncertu Galowego odbędzie się uroczyste przedstawienie laureatów Konkursu 

oraz zaprezentowane zostaną zwycięskie Prace. 

 

m) Organizator gwarantuje laureatom Konkursu biorącym udział w Koncercie Galowym  

zakwaterowanie i wyżywienie.  

 

5. Nagrody:  

a) Nagrodą w Konkursie jest promocja twórczości laureatów Konkursu polegająca na 

prezentacji/omówieniu ich Prac w prasie: miesięczniku „W naszej Rodzinie” i „Naszym 

Dzienniku” oraz Radiu Maryja i TV TRWAM. 

b) Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. 

 

6. Postanowienia końcowe: 

a) Uczestnicy zapewniają sobie transport do miejsca Koncertu Galowego we własnym 

zakresie. 

b) Organizator nie zwraca kosztów podróży i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.  

c) Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.radiomaryja.pl oraz 

www.fnp.pl. 

d) Informacje udzielane są pod adresem: o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl. 

e) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator. 
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