
R E G U L A M I N
Konkursu „Dzielnica się rymuje”

1. Organizatorem konkursu „Dzielnica się rymuje”(zwanego dalej Konkursem) jest 
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z siedzibą w 
Katowicach ul. Kopernika 26/214 nr KRS 0000003897

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Poradzimy ulepszenie współpracy Rad 
Dzielnicowych ze społecznością lokalną w Katowicach”, który jest finansowany 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3. Koordynatorem projektu i osobą do kontaktu jest Krzysztof Hołyński e-mail 
krzysiek@mostkatowice.pl tel. 664143788 

4. Tematem  konkursu jest przygotowanie krótkiego, dowcipnego utworu 
lirycznego dotyczącego jednej z 22 oficjalnych dzielnic Katowic 
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Katowic]. 

5. Wierszyk powinien składać się z czterech ośmiosylabowych wersów o układzie 
rymów – abab [tzw. moskalik], których jako pierwsza używać zaczęła Wisława 
Szymborska  [https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskalik_(wiersz)] – mają one w 
dwóch pierwszych wersach sformułowanie: „Kto powiedział, że…” [lub 
podobne], i opinię na temat krainy geograficznej – w naszym przypadku 
dzielnicy Katowic. 

6. Informacje konkursowe.
1) Regulamin Konkursu znajduje się na fanpage’u facebooku Rady Dzielnic 
Katowic https://www.facebook.com/rady.dzielnic/
2) Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic, którzy najpóźniej w 
dniu 31 sierpnia 2017 roku ukończą 16. rok życia.
3) Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych 
dotyczącej dowolnej ilości dzielnic.
4) W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które spełniają 

wymagania zawarte w regulaminie.
7. Tryb dostarczania prac do Organizatora.

1) Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: 
krzysiek@mostkatowice.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs 
„Dzielnica sie rymuje”.

2) Do każdej z prac należy dołączyć podpisaną informację zawierającą:
a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby konkursu;
b. oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu wraz z 

klauzulą o poinformowaniu o przysługującym prawie dostępu do treści 
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w
każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 24 
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych;

c. oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu pracy nienaruszającej praw 
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autorskich osób trzecich;
d. zgodę na przeniesienie praw autorskich do zgłoszonego do Konkursu 

dzieła na Organizatora Konkursu.
8. Zgłoszone do Konkursu prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.
a. W komisji Konkursowej wezmą udział przedstawiciele Stowarzyszenia 

most i Rad Dzielnic.
9. Komisja wyłoni najlepsza prace dotyczącą danej dzielnicy, która zostanie 

wykorzystany w materiałach promocyjnych projektu.
10. Komisja ma prawo nie wybrać żadnej pracy.
11. Dla wszystkich uczestników wybranych przez Komisję prac zostaną przekazane 

gadgety promocyjne.
12. Termin nadsyłania prac upływa 2017-08-31 godz. 24:00 r. [w uzasadnionych 

technicznie przypadkach, komisja może przyjąć prace po planowanym terminie, 
nie później jednak niż do 2017-09-01.

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 2017-09-09. r.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu, 

zwłaszcza w postaci prasowej lub elektronicznej w ramach sieci Internet na 
zasadach cc-b  y-sa 4.0.

15. Organizator nie przewiduje zwrotu prac złożonych w konkursie.
16. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma 

prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu.
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Zgody uczestnika

Ja,………………………………………. (imię i nazwisko) zamieszkała/ły 
…………………………………….. (adres), oświadczam że:

1/ zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora na potrzeby konkursu 
„Dzielnica sie rymuje”;

2/ zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść oraz zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych;

3/ zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie 
była wcześniej publikowana w wydawnictwie objętym ochroną praw autorskich;

4/ wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do niniejszego dzieła na 
Organizatora Konkursu i udostępnienie go na licencji cc-by-sa 4.0.

……………..…………………................................................................

Podpis

Dane kontaktowe:
telefon………………….
email………………………
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