
Regulamin konkursu pod nazwą
,,Wierszyk o SOWA’’

1. Organizator: Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w Raciborzu.

2. Cele konkursu:
- inspirowanie do aktywności twórczej w wolnym czasie,
- stworzenie możliwości  prezentacji autorskich pomysłów
- rozwój wyobraźni i kreatywności,
- pobudzenie aktywności dziecka.

3. Zasady:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 12 lat,
- zadaniem uczestników jest ułożenie wierszyka o tematyce związanej ze Strefą Odkrywania Wyobraźni
  i Aktywności,
- wierszyk złożony z min. 8 wersów,
- każdy uczestnik może ułożyć tylko jeden wierszyk,
- w konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie, dotąd nigdzie niepublikowane,
- wierszyk należy przesłać na adres: kierownik@sowa-raciborz.pl lub dostarczyć osobiście do SOWA
(w godzinach otwarcia) w formie wydrukowanej,
- zarówno wiadomość elektroniczna jak i wydruk powinien zawierać opis: imię, nazwisko, wiek uczestnika 
oraz imię, nazwisko, e-mail i nr telefonu opiekuna (dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do 
celów konkursu i przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy o RODO).
- uczestnik powinien wypełnić i dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz zgodę
na publikację wizerunku. Zgodę można pobrać ze strony www.sowa-raciborz.pl

4. Kryteria oceny:
Zgodność z tematyką, oryginalność, pomysłowość i kreatywność twórców.
Komisja konkursowa dokona oceny prac w 2 kategoriach:
a) Dzieci w wieku (6-9 lat)
b) Dzieci w wieku (10-12 lat)

5. Nagrody: Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Nagrody należy odebrać osobiście w kasie SOWA w nieprzekraczalnym terminie 31 marca br. Po tym czasie
nagrody przechodzą na Organizatora konkursu. 

6. Miejsce składania prac:
Prace konkursowe należy przesłać na adres: kierownik@sowa-raciborz.pl lub dostarczyć do Strefa 
Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Raciborzu, ul. Ocicka 52 osobiście. Prace dostarczone osobiście 
powinny znajdować się w kopertach z napisem: "konkurs WIERSZYK O SOWA’’.

7. Termin składania prac do 29 stycznia 2023 r.
UWAGA: wierszyki przesłane i dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

8. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 lutego 2023 za pomocą informacji umieszczonej
na stronie www.sowa-raciborz.pl oraz na facebooku SOWA Racibórz. Nagrodzeni będą mogli odebrać 
nagrody osobiście w SOWA, zyskując jednocześnie prawo do bezpłatnego zwiedzania SOWA.
W szczególnych przypadkach nagrody mogą być wysłane pocztą, jednak o tym fakcie opiekun nagrodzonego
uczestnika jest zobowiązany poinformować Organizatora konkursu.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.
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ZGODA 

Wyrażam zgodę na udział ……………….……………………………………………………………

(imię, nazwisko i wiek dziecka) 

w  Konkursie  pn.  „Wierszyk  o  SOWA”.  Akceptuję  Regulamin  Konkursu  i  wyrażam  zgodę  na

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych

i  promocyjnych  Konkursu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych

osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r., poz.926 z póź. zm./ 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 



ZGODA 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………….…………………………………………

(imię, nazwisko i wiek dziecka) 

w konkursie na hasło promujące SOWĘ. Ponadto oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu i

wyrażam zgodę na pełne wykorzystywanie hasła promującego SOWA, którego autorem jest moje

dziecko  oraz  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  i  nieodpłatne,  wielokrotne,  rozpowszechnianie

wizerunku mojego dziecka do celów promocyjnych Konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z

dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla

celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie

danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002 r., poz. 926 z póź. zm./ 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


