
 
 

Regulamin konkursu literackiego „Rodziny warte Poznania”  
 

I. Informacje wstępne 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Tęczowe Rodziny. 

2. Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, w ramach obchodów „Poznańskich 

Dni Rodziny Online”. 

 

II. Cele konkursu 

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości 

2. Wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych, budowanie pozytywnej tożsamości własnej rodziny, niezależnie 

od jej struktury 

3. Włączenie dzieci i młodzieży z różnorodnych typów rodzin (także tych nienuklearnych) w obchody 

Poznańskich dni Rodziny 

4. Podnoszenie świadomości społecznej na temat różnorodności rodzin 

 

III. Tematyka i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uwagi ogólne 

Ten konkurs dotyczy życia rodzinnego. Ale czym ono właściwie jest? Czy to więzy krwi tworzą rodzinę? Czy 

może więzy uczuć? Dzielenie życiowej przestrzeni? Wspólna historia? Dziś rodziny są bardziej różnorodne, 

niż kiedyś. Większość dzieci ma dwoje rodziców, mamę i tatę, ale całkiem często zdarza się, że dzieci 

mieszkają tylko z jednym rodzicem, albo że są wychowywane przez rodziców, którzy nie są z nimi 

biologicznie spokrewnieni.  Niektóre rodziny rozrastają się, gdy dwoje rodziców się rozstaje i każde z nich 

zakłada nową rodzinę. Wtedy mogą się pojawić nowi wujkowie czy ciocie albo nowe, rodzeństwo. 

Niektóre dzieci mają dwie mamy lub dwóch tatów, czyli tzw. „tęczową rodzinę”, a inne wzrastają pod 

opieką dziadków. Nasze rodziny mogą wyglądać rozmaicie, jednak wszystkie - jeśli tworzą je kochające i 

wspierające się osoby - zasługują na świętowanie i szacunek.  

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z wszystkich rodzin, także tych, o których na co dzień 

mówi się rzadziej i mniej. Podejmijcie wyzwanie. Podzielcie się swoją wizją rodziny! 

  

2. Zasady Uczestnictwa 

a. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 20 lat, z poznańskich rodzin 

b. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 6 - 12 lat, 13 - 20 lat. 

c. Utwory konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich. 

d. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie lub esej na jeden z poniższych tematów: 

 Najśmieszniejszy dzień w naszej rodzinie. 

 Jeden dzień z życia naszej rodziny: jak przeżyć i nie zwariować. 

 Moja historia rodzinna 

 Ustosunkuj się do poniższego cytatu na podstawie swoich rodzinnych doświadczeń: „W 
życiu rodzinnym miłość jest oliwą łagodzącą tarcia, cementem który wiąże i muzyką, która wprowadza 
harmonię” (Friedrich Nietzsche). 

 Ustosunkuj się do poniższego cytatu na podstawie swoich rodzinnych doświadczeń: 
„Czasami jabłko pada bardzo daleko od jabłoni” (Sara Pennypacker). 



 
 

e. Każda uczestniczka/uczestnik może nadesłać 1 pracę o objętości 

300 – 600 słów w grupie wiekowej 6-12 lat 

600 – 1000 słów w grupie wiekowej 13-20 lat. 

 

f. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody: 

Kategoria wiekowa 6-12 lat 

I miejsce - bon podarunkowy na kwotę 400 zł 

II miejsce – bon podarunkowy na kwotę 200 zł 

III miejsce – bon podarunkowy na kwotę 100 zł 

Kategoria wiekowa 13 – 20 lat 

I miejsce - bon podarunkowy na kwotę 400 zł 

II miejsce – bon podarunkowy na kwotę 200 zł 

III miejsce – bon podarunkowy na kwotę 100 zł 

1.  Terminy 

a. Prace należy wysyłać w formie pliku tekstowego .doc, .odt, bądź .rtf na adres 

konkurs@teczowerodziny.pl.  

b. Na pierwszej stronie pracy należy zamieścić następujące informacje: Imię i nazwisko 

Autorki/Autora, Wiek, Miasto zamieszkania. 

c. Termin zgłaszania prac upływa 30.06.2020. 

d. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 01.08.2020. 

e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne. 

2.  Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez 3-osobowe jury powołane przez Fundację Tęczowe Rodziny. Jury kierować 

się będzie następującymi kryteriami: 

a) Wartość literacka pracy 

b) Twórczy charakter pracy 

c) Umiejętność przedstawienia więzi rodzinnych 

 

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą e-mailową. 

3. Wyniki konkursu i prace laureatów zostaną opublikowane na stronie fb i stronie internetowej Fundacji 

Tęczowe Rodziny (teczowerodziny.pl) 

4. Fundacja Tęczowe Rodziny zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie 
przechodzą na jej własność, a na co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie. 

5. W kwestiach spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Organizator 

Konkursu 

6.  Przesłanie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Przesłanie pracy na konkurs równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych osoby biorącej udział w konkursie i/bądź zgłaszającej pracę przez Fundację Tęczowe 

Rodziny dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży, pt. 

Rodziny warte Poznania w ramach Poznańskich Dni Rodziny Online, zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 



 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

 
Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, w ramach obchodów „Poznańskich Dni 
Rodziny Online”, #poznanwspiera, #PDRwdomu 
 

 

 


