REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW ORAZ LICEÓW NA OPOWIADANIE / ESEJ /
KOMIKS POD TYTUŁEM:
AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA
EMERYTURZE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
2. Celem Konkursu jest zainteresowanie Polaków problematyką związaną z aktywnym
starzeniem się i współpracą międzypokoleniową oraz promowanie tej idei
w społeczeństwie.
3. Organizator Konkursu zaprasza do udziału w otwartym konkursie uczniów szkół
podstawowych (klasy 5 i 6 w wieku 11-13 lat), gimnazjów oraz liceów.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół (publicznych i niepublicznych)
z wyłączeniem:
1) pracowników Organizatora Konkursu oraz najbliższych tych osób (małżonkowie
oraz w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa);
2) osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu oraz najbliższych wymienionych osób.
5. Konkurs trwa od 29.03. – 13.09.2012 r., w tym:
1) nadsyłanie prac do 13.09.2012 r.;
2) ocena jury oraz ogłoszenie wyników Konkursu do 26.09.2012 r.
II. PRACA KONKURSOWA – OPOWIADANIE / ESEJ / KOMIKS
1. Każda Instytucja może zgłosić maksymalnie 15 prac w formie opowiadania / eseju /
komiksu.
2. Tematyka prac powinna nawiązywać do celu Konkursu.
3. Prace powinny być napisane w języku polskim na maksymalną objętość 10.000
znaków ze spacjami.
4. Zgłaszane do Konkursu prace należy opisać na odwrocie: tytuł Konkursu, tytuł pracy,
imię i nazwisko autora pracy, wiek autora wraz z nazwą i danymi Instytucji
zgłaszającej.
5. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
6. Termin zgłaszania prac mija 13.09.2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę
wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
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7. Wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisany Formularz zgłoszeniowy,
stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w Konkursie.
9. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania i publikowania prac w następujących polach eksploatacji:
1) druku prac w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
2) prezentowania prac na stronach w Internecie oraz w innych formach utrwaleń (np.
publikacje w prasie).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej
formie, podając dane autora (imię i nazwisko) oraz nazwę Instytucji/ Podmiotu
zgłaszającego.
12. Prace reprezentujące wysoki poziom merytoryczny zostaną po zakończeniu Konkursu
umieszczone w archiwum Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Będą one
elementem promującym aktywne starzenie się i będą wykorzystywane do celów
promocyjnych. Także i w tym przypadku prace będą opisane imieniem i nazwiskiem
autora.
13. Prace wraz z formularzem zgłoszenia należy złożyć w siedzibie głównej Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5) lub przesłać pocztą na
adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
z dopiskiem – AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS
NA EMERYTURZE
– w terminie do dnia 13 września 2012 r.
14. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik Konkursu.
15. Oceny prac oraz przyznanie nagród dokona Jury Konkursu w składzie:
1) przedstawiciele Organizatora;
2) zaproszeni goście.
16. Kryteria oceny:
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1) jakość merytoryczna pracy;
2) oryginalność i pomysłowość prezentowanej tematyki;
3) zgodność z celem i tematem Konkursu.
17. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
III. NAGRODY
1. Laureaci i Instytucje wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe w postaci materiałów promujących Europejski Rok Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
2. W kategorii szkoła podstawowa (klasy 5 i 6): 3 nagrody po 500 PLN.
3. W kategorii gimnazjum: 3 nagrody po 500 PLN.
4. W kategorii liceum: 3 nagrody po 500 PLN.
5. Dla nauczycieli uczniów, którzy otrzymali nagrodę za nalepsze prace max 1000
PLN.
6. Dla szkoły, z której otrzymano najwięcej nagrodzonych prac: 2000 PLN
z przeznaczeniem na organizację pikniku międzypokoleniowego.
7. Prace laureatów i osób wyróżnionych oraz inne wybrane prace uczestników Konkursu
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
oraz mogą podlegać publikacji w prasie.
8. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora drogą e-mailową.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na Konkurs zostały wykonane
osobiście.
2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji, opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Prace, które zostały otrzymane przez Organizatora do 20 kwietnia 2012 r. (zgodnie
z treścią regulaminu konkursu, ogłoszonego 29 marca 2012 r.) zostaną wycofane
z procedury konkursowej, jeżeli ten sam autor przekaże nową wersję pracy do
konkursu w nowym terminie (13 września 2012 r.) obowiązującym w niniejszym
Regulaminie.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub
nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród
wymienionych w niniejszym Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
8. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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