
Regulamin konkursu walentynkowego 

 

§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

walentynkowym. 

2. Organizatorem konkursu walentynkowego jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa 

Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczości literackiej oraz ocalenie 

od zapomnienia sztuki pisania listów i umiejętności swobodnego wyrażania siebie 

poprzez własne teksty. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Młodzieżową Radę Miasta. 

Zostaną one przekazane podczas uroczystego wręczenia nagród w Urzędzie Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Prace konkursowe może złożyć każdy chętny. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Każdy przystępujący do konkursu może złożyć jedną pracę konkursową (list). 

4. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora na 

odwrocie listu. Uczestnik winien podać również swój wiek oraz kontakt telefoniczny 

lub mailowy. 

 

§3 

Przepisy dotyczące prac konkursowych  
 

1. Uczestnik konkursu może przesłać JEDEN LIST napisany w języku polskim. Listy pisane 

odręcznie muszą być napisane czytelnie. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace 

konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) lub 

w formie wydruku komputerowego i mieć formę listu w kopercie.  

W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka - zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). Listy, do których 

nie zostanie dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie będą oceniane 

przez komisję. Na kopercie należy dopisać „Konkurs walentynkowy MRM”. 

2. Dodatkowo komisja będzie punktować pomysłowość i oryginalność listu. 

3. List powinien być pisany osobiście przez autora.  

4. Z chwilą doręczenia listu (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator uzyskuje 

licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania 

z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach 

eksploatacji: 



a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora, stronie internetowej Miasta 

www.rawamazowiecka.pl oraz fb Urzędu Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta, 

b) zamieszczenia listu – pracy konkursowej lub jego fragmentu w gazecie 

„KochamRawe.pl – magazyn opinii”. 

5. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną 

odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

6. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi 

podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego 

udział w konkursie zostaje zawieszony. 

7. Prace konkursowe można dostarczyć: 

1) osobiście do biura podawczego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5 

do dnia 10.02.2023 r. do godz. 15.  

2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 

Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 10.02.2023 r. Uwaga! Liczy się data wpływu 

do Urzędu Miasta. 

Na kopercie należy dopisać „Konkurs walentynkowy MRM”. 

 
§4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Komisja powołana przez Młodzieżową Radę Miasta Rawa Mazowiecka wybierze 

zwycięskie prace, ogłosi wyniki i wręczy nagrody dnia 14 lutego 2023 r. w Urzędzie 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Młodzieżowa Rada Miasta nagrodzi trzech najlepszych autorów. 

3. Wybrane przez komisję fragmenty listów zwycięzców zostaną opublikowane 

w gazecie „KochamRawe.pl – magazyn opinii". 

4. Wyniki konkursu są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych (imię i nazwisko, tel., mail) i zobowiązani są do 

podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych. Tę zgodę 

uczestnik konkursu przekazuje w momencie złożenia pracy konkursowej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu 

w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

7. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 

  
Młodzieżowa Rada Miasta 

                                                                                                Rawa Mazowiecka  
 

http://www.rawamazowiecka.pl/

