Regulamin Konkursu pt. Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę
1. Konkurs: „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” wpisuje się w
obchody tej ważnej rocznicy. Jego cele to: szeroka refleksja nad naszą pamięcią i
tożsamością, nad patriotyzmem i miłością do Polski; zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych
do wyrażenia tych uczuć w formie modlitwy kierowanej do Boga, zawierającej intencje
dziękczynne, przepraszające i błagalne.
2. Organizatorem Konkursu jest Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
(Częstochowa, ul. 3 Maja 12).
3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, do Polaków mieszkających w
kraju i za granicą. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe: 1) – dzieci do lat 12; 2) –
młodzież do lat 18; 3) – dorośli powyżej lat 18.
4. Warunki uczestnictwa:
4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie tekstu ułożonej przez siebie
modlitwy na podany przez organizatora temat pocztą lub dostarczenie go osobiście do
organizatora w terminie do 15 kwietnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Modlitwa
może być wyrażona prozą lub w formie poetyckiej. Objętość jednego tekstu nie powinna
przekroczyć 1000 znaków ze spacjami.
4.2. Prace prosimy nadsyłać pod adresem: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, ul. 3 Maja 12, 42200 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”. Nadesłanie pracy jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4.3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 tekstów ułożonych przez siebie modlitw.
Uczestnik Konkursu może przysłać tylko teksty własne, autorskie. Nadesłane prace nie mogą
w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej bądź innych praw osób trzecich.
Można natomiast szukać inspiracji w tekstach polskich kapłanów, poetów i pisarzy, m.in. w
nauczaniu św. Jana Pawła II i czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,
prymasa Polski.
4.4. Każdy tekst powinien być podpisany godłem (pseudonimem) autora; należy podać
kategorię wiekową, do której kwalifikuje się autor. W osobnej kopercie, podpisanej godłem,
należy umieścić dane osobowe autora: imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny
oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku uczniów – także ich wiek oraz nazwę
szkoły, do której uczęszczają. W przypadku udziału w Konkursie osób poniżej 18. roku życia
do korespondencji należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
wyrażającego zgodę na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej oraz akceptację
Regulaminu Konkursu.
W celu zachowania anonimowości uczestników prosimy o nadsyłanie tekstów pocztą
tradycyjną.
4.5. Organizator nie odsyła prac nadesłanych na Konkurs.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się podczas gali w siedzibie
redakcji „Niedzieli” w Częstochowie 2 czerwca 2018 r. (sobota). Prace w poszczególnych

kategoriach wiekowych będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Tygodnik
Katolicki „Niedziela”. Komisja dokona wyboru 5 najlepszych prac w każdej kategorii.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.niedziela.pl oraz na łamach
Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w numerze z datą 17 czerwca 2018 r.
6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz
dyplomy. Zwycięskie teksty zostaną opublikowane na portalu „Niedzieli”.
7. Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
wykorzystania prac na potrzeby Konkursu, a także do ich ewentualnej publikacji prasowej,
książkowej, do prezentacji telewizyjnej i internetowej oraz na innych nośnikach
przetwarzania danych.

