Fundacja Dobra Rodzina
we współpracy z
Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej
ogłasza

I Wojewódzki Konkurs Literacki
„Małżeństwo – Dobra rodzina”
Hasło XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny brzmi: Młodość–Miłość-MałżeństwoRodzina. Jest ono dobrą okazją, aby przerwać pasmo przeważnie negatywnych doniesień
medialnych o rodzinach, a odkrywać i promować rodziny piękne, mogące być wzorami dla
innych rodzin: oparte na trwałym małżeństwie kochające się rodziny, które nie tylko siebie
uszczęśliwiają, lecz także podejmują pożyteczną społecznie działalność dla dobra wspólnego,
zwłaszcza pomoc dla innych rodzin. Hasło tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
jest bardzo bogate w treść, warte przemyśleń, wspomnień oraz dzielenia się z innymi dobrymi
przykładami.
Jeśli jesteś młodym człowiekiem, to przed Tobą wcześniej czy później wybór drogi
życiowej. Może masz wielkie plany, marzenia, chcesz kochać i być kochanym. Widzisz ludzi
szczęśliwych, którym życie się udało. Patrzysz na swoich rodziców, dziadków, członków bliższej
i dalszej rodziny – oni też kiedyś stali przed wyborem drogi życiowej, uwierzyli w miłość, która
zaprowadziła ich do ołtarza i pozwoliła dobrze żyć. Widzisz, czy spełnili oni swoje marzenia, czy
dalej kochają i są kochani. Czy są oni dla Ciebie wzorem? Pytasz sam siebie, czy chciałbyś być
kiedyś taki, jak oni. Czy zwróciłeś lub zwróciłaś uwagę na to, co zapewniło im trwanie w
miłości, pokonywanie trudności życiowych, rodzenie i wychowywanie dzieci nawet w trudnych
warunkach, obdarzanie się zaufaniem, bycie oparciem dla pozostałych członków swojej rodziny,
a może i dla szerszego kręgu osób?
Jeśli jesteś dorosłą osobą i masz za sobą krótszy lub dłuższy staż małżeński, jeśli jesteś
osobą zadowoloną ze swojego małżeństwa i swojej rodziny, masz okazję zastanowić się, co było
i jest przyczyną Twojego sukcesu, co sprawiło, że Twoje małżeństwo jest dalej pełne miłości,
może miłości tylko radosnej, a może także miłości ofiarnej, że mieliście odwagę i siłę rodzenia
oraz wychowywania swoich dzieci.
Może przeżywasz ważny małżeński jubileusz? Może otacza Cię gromadka dzieci czy
wnuków. A nawet jeśli jesteś wdową lub wdowcem, to przypominasz sobie własną młodość,
sposoby realizacji miłości w małżeństwie. Wiesz już co sprawiło, że wasza miłość nie wystygła,
że była silną więzią, która gwarantowała bezpieczeństwo Twojemu małżeństwu i zbudowanej na
nim rodzinie. Co chciałbyś teraz doradzić swoim dzieciom lub wnukom, co mają robić, by ich
życie było udane, by ich miłość wciąż kwitła i by nie popełniali błędów.
Konkurs daje okazję do przemyślenia, co to jest miłość, co to jest małżeństwo, dlaczego ono
jest takie ważne i że jest ono najlepszym fundamentem trwałej, silnej i szczęśliwej rodziny, że
jest ono gwarantem zdrowego społeczeństwa, z racji swej szczególnej funkcji prokreacyjnej i
wychowawczej. Dlatego chcemy wesprzeć młodych ludzi na ich drodze ku założeniu rodziny.
Konkurs jest adresowany przede wszystkim do małżonków lub jednego z nich, ale także do
młodzieży, która widzi plusy i minusy małżeństwa swoich rodziców, która marzy o tym, aby ich
małżeństwo było szczęśliwe. Młodzież jest też uważnym obserwatorem życia religijnego w
rodzinie, znaczenia modlitwy rodzinnej.

Młodzież i małżonkowie mogą zweryfikować słowa Sługi Bożego Kard. Stefana
Wyszyńskiego, że rodzina, która razem się modli, nie zostanie rozdzielona. Mogą oni ocenić z
własnej perspektywy, jakie znaczenie w ich życiu lub w życiu ich rodziców stanowiła modlitwa,
zwłaszcza wspólna modlitwa rodzinna. Mogą też przypomnieć, czy nauczanie i życie takich
wybitnych postaci i patronów rodziny, jakimi byli św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński,
było dla nich znane, czy kierowali się ich wskazaniami i czy to przyczyniło się do ich szczęścia.
Czy to im pomogło w realizacji marzenia o udanym małżeństwie i rodzinie, w dochowaniu
wierności przysiędze małżeńskiej i osiągnięciu satysfakcji z własnego małżeństwa. Jeśli potrafią
dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi, niech opiszą swoje doświadczenia rodzinne.
Refleksje i wspomnienia tych doświadczonych mogą mieć ogromne znaczenie dla życia
innych małżonków i rodziców, a także dla stojących jeszcze przed małżeństwem. Prawdziwe jest
powiedzenie, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”; zwłaszcza dobre historie i dobre przykłady.
Konkurs adresowany jest do następujących osób z województwa warm.-mazurskiego:
1) młodzieży od 15. roku życia oraz studentów,
2) małżonków, wdów, wdowców, rodziców.
Do nagród kwalifikowane będą prace autorów, którzy spełniają łącznie 3 warunki, opisane
w zgłaszanej pracy:
1) w ich rodzinach praktykowana jest (przynajmniej czasami) wspólna modlitwa rodzinna,
2) oceniają swoje rodziny jako dobre lub szczęśliwe,
3) ich rodziny realizują działania ewangelizacyjne lub inne społecznie pożyteczne.
Wymagania formalne:
Prace nie przekraczające 4 strony maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami)
winny być opatrzone: imieniem, nazwiskiem (w przypadku osób niepełnoletnich także imieniem i
nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego), adresem własnym, adresem parafii na terenie której się
mieszka, adresem mailowym i telefonem, informacją o stanie cywilnym i wieku autora, a także
wypełnioną metryczką związaną z wymogami RODO. Swój adres zamieszkania należy - w
miarę możności - potwierdzić odpowiednią adnotacją i pieczęcią własnego proboszcza albo
odpowiedniego pracownika szkoły, urzędu gminy lub miasta.
Prace konkursowe, w miarę możności napisane komputerowo edytorem Word, prosimy
kierować do dnia 15 czerwca 2021 roku na adres:
1) e-mail: dobrarodzina.olsztyn@wp.pl podając w tytule maila: „Konkurs”.
Strony z własnoręcznymi podpisami winny być dosłane na papierze lub zeskanowane z
odręcznymi podpisami i przysłane e-mailem.
Lub:
2) na adres pocztowy:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Olsztynie
ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn, (tel. 89-5273516), z dopiskiem: „Konkurs Dobra Rodzina”.
Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów
autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas
podsumowania XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2021 roku w Olsztynie.
Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
Ponadto wybrane prace mogą zostać opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
Regulamin konkursu wraz z metryczkami RODO można pobrać na stronach internetowych:
http://rodzina.archwarmia.pl/fundacja-dobra-rodzina/
https://olsztynski.civitaschristiana.pl/
www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminskomazurskie-dni-rodziny

Zgoda na przetwarzanie danych
……………………………………
Miejscowość, data

Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkursu)
Ja, niżej podpisany/a jestem ustawowym przedstawicielem/opiekunem nieletniego
uczestnika Konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela/opiekuna nieletniego uczestnika Konkursu)
Wyrażam zgodę na swój/jego udział w I Wojewódzkim Konkursie Literackim
„Małżeństwo – Dobra rodzina” i ewentualną publikację mojej/jego pracy konkursowej w
„Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, mając świadomość, że
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, a jednocześnie stanowi warunek
udziału w Konkursie.
……………………………….………………………………………
(Podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu
lub pełnomocnika/opiekuna w przypadku uczestnika nieletniego)

Jako uczestnik lub pełnomocnik/opiekun uczestnika Konkursu, wyrażam także zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
……………………………….……………………………………….
(Podpis uczestnika lub pełnomocnika/opiekuna)

=================================================
Do każdej pracy należy dołączyć:
1/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, adres
zamieszkania, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli uczestnik nie jest pełnoletni, dane
adresowe własnej parafii lub gminy (wzór – załącznik nr 1).
2/ oświadczenie uczestnika konkursu lub jego rodziców (opiekunów) jeśli jest niepełnoletni, o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).
BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Załącznik 1 / metryczka pracy /
Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/, wiek:
…………………………………………………………………..….
Adres pocztowy:
Adres parafii (z pieczątką), własny adres e-mailowy, telefon.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i adres (drukowanymi literami) opiekuna prawnego, telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac
zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w
konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody opiekunów prawnych na publikację ich
nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

Załącznik nr 2
ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka w I Wojewódzkim
Literackim konkursie „Małżeństwo – Dobra rodzina” organizowanym przez Fundację „Dobra rodzina”
oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6,
Olsztyn.
I.

Wyrażam zgodę na udział swój / mojego dziecka / w ww. Konkursie:
Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

..................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, wiek i adres Uczestnika)
..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres miejscowej parafii)
..................................................................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych moich danych (i
mojego dziecka) w celach wynikających z organizacji Konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka na stronie
internetowej organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności
informujących o jego wynikach.
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie
stworzonej przeze mnie lub moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w
innych formach utrwaleń.
V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka, w
przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza
zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych
osobowych w zakresie imienia, nazwiska uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej
organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich
danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w
Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie
internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do
przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam
prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia
ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO,
mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
Konkursu.

.............................................................................................………………………………… …………………………
(Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu) (data)

