Regulamin konkursu „Kocham Cię Tato, Kocham Cię Mamo!”
I. Organizator: Fundacja Światło–Życie w Katowicach, 40-589 Katowice, tel.
605 589 140, e-mail: fundacja@oaza.pl
II. Cele konkursu:
1. Wzmocnienie więzi oraz poprawa relacji małżeństw i rodzin w kryzysie.
2. Wdrażanie do umiejętności przekazywania słów, które budują, a nie niszczą
relacje w rodzinach.
3. Rozbudzanie inwencji twórczej.
4. Poprawa relacji dziecko – rodzic.
5. Rozwijanie uzdolnień dzieci oraz wrażliwości estetycznej na słowo.
6. Popularyzacja idei rodziny budowanej na wartościach chrześcijańskich.
III. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.
2. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
a. Kategoria sms: praca w formie sms-a, zawierającego
wyrażenie/wyrażenia – „Kocham Cię Tato” lub „Kocham Cię,
Mamo”.
b. Kategoria list: praca w formie listu/eseju do rodzica
zawierającego wyrażenie/wyrażenia „Kocham Cię Tato” lub
„Kocham Cię, Mamo”
3. Prace konkursowe powinny być wykonane:
a. indywidualnie,
b. samodzielnie przez uczestnika,
c. zgodnie z kryteriami opisanymi w dalszej części niniejszego
Regulaminu.
4. Prace wysłane w inny sposób niż określony w części III punkcie 4
Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac w każdej z
kategorii, ale może zdobyć maksymalnie 1 (jedną) nagrodę w konkursie.
6. Prace dostarczone po terminie określonym w części IV punkcie 2
Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

7. Dane podane w formularzu kontaktowym uczestnika konkursu muszą być
prawdziwe i umożliwiać kontakt z nim w przypadku wyboru jego pracy
przez Komisję Konkursową.
8. Warunkiem uczestnictwa dziecka w konkursie jest zgoda
rodziców/opiekunów prawnych na publikację konkursowego sms-a lub
listu oraz umieszczenie jego treści w późniejszej, projektowanej kampanii
oraz w materiałach edukacyjnych i promocyjnych.
9. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest wyrażona w formie
elektronicznej poprzez umieszczenie poniżej klauzuli zgody swojego
nazwiska oraz daty wyrażenia zgody na udział dziecka w konkursie. W
przypadku prac zgłoszonych pocztą tradycyjną konieczne jest załączenie
podpisanej klauzuli zgody.
10. Oceny prac dokonuje Komisja na podstawie kryteriów określonych w
części V Regulaminu.

IV. Miejsce i czas trwania konkursu:
1. Sposób zgłaszania prac:
a. Praca konkursowa w kategorii SMS powinna być przesłana w
formie
elektronicznej
wyłącznie
poprzez
portal
kochamcietatomamo.pl
b. Praca konkursowa w kategorii LIST może zostać przesłana w
formie elektronicznej poprzez portal kochamcietatomamo.pl lub
pocztą tradycyjną na adres: konkurs@kochamcietatomamo.pl.
2. Prace konkursowe należy przesłać w terminie
a. w kategorii LIST do 10 grudnia 2021 r. W przypadku wysyłki
pracy w kategorii LIST pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do
organizatora.
b. w kategorii SMS do 18 grudnia 2021 r.
3. Wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie
www.kochamcietatomamo.pl do dnia 24 grudnia 2021 r.
4. Organizator zobowiązuje się do podjęcia trzykrotnej próby (w odstępie co
najmniej 1 dniowym) powiadomienia laureata konkursu o wygranej
poprzez wysłanie informacji o wygranej na mail i nr telefonu podany przy
rejestracji. Obowiązkiem laureata będzie udzielenie informacji o adresie do
wysyłki lub wybór innego sposobu odbioru nagrody.
5. Brak możliwości kontaktu, brak informacji o adresie do wysyłki lub
potwierdzenia sposobu odbioru nagrody w ciągu 14 dni od dnia ostatniej

próby powiadomienia, oznacza utratę prawa laureata do nagrody. W takim
wypadku nagroda zostanie przekazana na cele charytatywne.
6. Wszystkie prace w ramach konkursu sms (po ewentualnych weryfikacjach
treści niepożądanych lub tzw. hejtu) zostaną przesłane do rodziców 24
grudnia 2021r. w postaci sms-a wraz z linkiem do spotu reklamowego
„Kocham Cię Tato, Kocham Cię Mamo!”. Dodatkowo prace laureatów
zostaną opublikowane na stronie konkursu oraz, w późniejszym czasie, w
projektowanej kampanii wspomagającej funkcjonowanie rodzin.
V. Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany do dnia 10 grudnia 2021r.
2. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję do 20 grudnia 2021 r., wg
następujących kryteriów:
a. obowiązkowe umieszczenie wyrażeń „Kocham Cię Tato lub
Kocham Cię Mato!
b. nieszablonowość pomysłu;
c. estetyka pracy;
d. dbałość o piękno i poprawność języka polskiego;
e. użycie słów „budujących”,
f. a nie niszczących więzy rodzinne;
g. zgodność z wartościami chrześcijańskimi.
3. Komisja weryfikując nadesłane prace, będzie zwracała uwagę na spełnienie
wymaganych kryteriów.
VI. Nagrody:
1. Komisja wybierze:
a. W kategorii SMS: 10 laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody
w postaci zestawów gier, książek, klocków.
b. W kategorii LIST: 5 laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody
w postaci zestawów gier, książek, klocków. Ponadto trzy najwyżej
punktowane zwycięskie prace z tej kategorii zostaną nagrane w
formie audio/video przez znanych aktorów.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
3. Wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora.
4. Organizator nie gwarantuje otrzymania przesyłki przed 24 grudnia 2021 r.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego
Regulaminu.
3. Regulamin konkursu
i jego
wyniki
będą
dostępne
na
www.kochamcietatomamo.pl
4. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich
prawa majątkowych do utworu, a także praw zależnych, w tym prawa do
opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu,
połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż
przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
5. Akceptacja powyższego Regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego
wykorzystania prac w kampanii organizowanej przez Fundacja Światło–
Życie w Katowicach.
6. Udział w konkursie oznacza zgodę na zasady przetwarzania danych
osobowych zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie:
www.kochamcietatomamo.pl
VIII. Załączniki:
1. Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie, podanie wymaganych
danych osobowych oraz publikację prac w mediach.

