
Regulamin konkursu „Napisz, proszę, chociaż krótki list…” – list do bezdomnego kotka  

 

1. Organizatorem konkursu jest Schronisko „Na Paluchu” im. Jana Lityńskiego w Warszawie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia 2023 roku i trwać będzie do 12 stycznia 2023 roku. 

3. Temat konkursu brzmi: „Napisz, proszę, chociaż krótki list…” – list do bezdomnego kotka. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

a) Konkurs polega na napisaniu listu do dowolnego kota przebywającego w schronisku. Adresata listu 

można wybrać z bazy zwierząt dostępnej na stronie https://napaluchu.waw.pl/zwierzeta/zwierzeta-

do-adopcji/?pet_breed=-2 

b) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 10 roku życia. 

c) Prace konkursowe należy dostarczać osobiście do Schroniska „Na Paluchu” im. Jana Lityńskiego 

przy ul. Paluch 2 lub do punktu Ochota na Kota przy ul. Grójeckiej 79 lub wysyłać pocztą tradycyjną 

na adres Schroniska (Schronisko „Na Paluchu” im. Jana Lityńskiego, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa; z 

dopiskiem „konkurs”) do 12 lutego 2023 roku. 

d) Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jeden list. 

e) Do każdej pracy, na osobnej kartce, powinna być dołączona informacja o autorze (imię i nazwisko, 

wiek oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica). Dane osobowe uczestników pozyskane są 

wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Wyniki konkursu i nagrody 

a) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 4 laureatów konkursu.  

b) Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Centrum Wsparcia „Moja Rodzina” przy ul. 

Częstochowskiej 11/15 19 lutego 2023 roku podczas Dnia Kota organizowanego przez Schronisko. 

d) Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych zwycięzców. 

e) Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest 

ostateczna. 

f) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 

pieniężną. 

6. Postanowienia końcowe: 

a). Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i pozostają do dyspozycji 

organizatorów. Nie przewidujemy zwrotów prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych 

form publikacji i reprodukowania nadesłanych prac bez wypłacania honorariów autorskich. Udział w 

konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do: 

• nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac, 

• rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 



 

 

 


