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Regulamin konkursu „Moja Kresowa Rodzina”, 
który zorganizowany jest z okazji nadchodzących 

Dni Babci i Dziadka. 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza seniorów z całej 
Polski do udziału w konkursie „Moja Kresowa Rodzina”. 

Organizator Konkursu: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – 
Wrocławskie Centrum Seniora, jednostka organizacyjna gminy Wrocław 
z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. 

Termin dostarczania prac do 30.01.2021 r. na adres e-mailowy: 
marta.lomnicka@wcrs.pl lub osobiście albo listownie: pl. Dominikański 6, 50-159 
Wrocław, pokój 29 z dopiskiem „Konkurs pt.: Moja Kresowa Rodzina”. 

Cel Konkursu : 

• Wyłonienie najbardziej wnikliwego i interesującego  opisu życia, tradycji oraz

zwyczajów panujących na kresach i przekazanych nam przez przodków.
• Zwrócenie uwagi na spuściznę po kresowiakach, to co pielęgnujemy

i kontynuujemy we współczesnym świecie.
• Ukazanie więzi łączących przodków, wnuki z dziadkami, prawnuki

z pradziadkami oraz zwrócenie uwagi na szczególny charakter relacji

międzypokoleniowej.
• Zachęcenie uczestników do aktywności twórczej.

Uczestnicy : 
Konkurs adresowany jest do seniorów z całej Polski. 

Nagrody: 

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II, III miejsce.  
Wszystkie osoby, które nadeślą prace konkursowe otrzymają ponadto upominki od 
WCRS-Wrocławskiego Centrum Seniora i Partnerów WCS-u. 

Wszystkie prace zostaną wystawione na  wystawach, które odbędą się w 
2022 roku we Wrocławskich Centrach Aktywizacji Lokalnej oraz 

Przestrzeni Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu. 

Zasady udziału w Konkursie : 

• Prace konkursowe mogą być napisane w następujących formach:

odręcznie - nie powinny być dłuższe niż 2 strony A4
lub komputerowo - to jest ok. 500 słów czyli ok. 3600 znaków ze spacjami.

• Muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem

kontaktowym i mailem (jeżeli autor posiada maila).
• Konieczne jest także pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie (do pobrania
w załączniku).

• Każdy z uczestników konkursu może przesłać jedną pracę, która będzie

podlegać ocenie przez Jury powołane przez Organizatora.
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Jury w składzie: Robert Pawliszko, Ewa Landsberg, Marta Łomnicka i Kamila 

Polańska (zespół Wrocławskiego Centrum Seniora) będzie oceniać: 
• pomysł,

• oryginalność prezentowanego materiału,

• zgodność z tematem konkursu,

• realizację z uwzględnieniem dbałości o szczegóły i detale,

• estetykę,

• walory artystyczne.

Prawa autorskie: 

1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba

nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonego materiału.

2. Osoba nadsyłająca pracę konkursową przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia

związane z nadesłanym materiałem, które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko organizatorowi konkursu.

3. Przesyłając pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich, majątkowych i osobistych do przesłanego materiału, udziela

Organizatorowi autorskich praw majątkowych do materiału konkursowego, jak
również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej na

wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U.2019.1231 t.j.), w tym w szczególności w zakresie:

- zwielokrotniania, utrwalania i zwielokrotniania, sporządzania cyfrowego zapisu

udostępnionej pracy konkursowej, wprowadzania pracy/zdjęcia konkursowego do
własnych baz danych, pamięci komputera (bądź w postaci oryginalnej bądź

w postaci fragmentów),

- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy pracy/zdjęcia konkursowego w tym

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami pracy/zdjęcia konkursowego;

- wprowadzania do obrotu, użyczania pracy/zdjęcia konkursowego lub jego

egzemplarzy;

- rozpowszechniania pracy/zdjęcia konkursowego w sposób inny niż określony
w powyższych punktach, w tym publicznego wykonania, wystawiania,
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego

udostępniania pracy/zdjęcia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za

pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii
komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu
telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

- tworzenia dzieł zależnych w tym w celach reklamowych i promocyjnych.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl
2. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 
oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonej pracy konkursowej;
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych

prac/fotografii, które to jako utwory pisemne/fotograficzne pozbawione są
jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób
trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie pracy konkursowej/zdjęć na stronie
www.seniorzy.wroclaw.pl oraz na FB Wrocławskiego Centrum Seniora po

zakończeniu konkursu,
d) zgadza się na opublikowanie pracy konkursowej/zdjęć na wystawie
pokonkursowej organizowanej przez WCRS wyłącznie w celach związanych ściśle

z Konkursem.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie

zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz

zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji pracy/fotografii

w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą

odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz

ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się

oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które

w przypadku braku wyrażenia w/w/ zgód, będą przetwarzane w celu wykonania

w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji

Uczestników Konkursu) jest dobrowolne lecz niezbędne dla wzięcia udziału

w Konkursie.

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 17.12.2021 r.

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/



