
Regulamin Konkursu „ BAJKOMANIA” ( I EDYCJA) 

 

§1  

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. 

 

§2 

Cele konkursu 

1. Głównym celem konkursu jest promowanie wśród dzieci, bajek jako sposobu na ich rozwój,           
     kształcenie, wychowanie szczęśliwego człowieka. 

2. Kształtowanie wyobraźni literackiej i kreatywności twórczej. 
3. Wzbogacenie wiedzy, dostarczenie rozrywki i dobrej zabawy. 
4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej na forum 

publicznym. 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 7-15 lat (z pisemną zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów).  

2. Konkurs dostępny jest także dla osób z poza terenu gminy Drzewica. 

 

§4 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu ma 
obowiązek wykorzystania tylko swoich prac. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z 
zaświadczeniem o prawie autorskim do zgłoszonych prac. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci. 
4. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. Osoba dorosła może pomóc w przepisaniu 

tekstu dziecka i sprawdzeniu błędów ortograficznych. 
5. Autorzy /Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawa autorskie. 
6. Nagranie audio powinno wynosi od 5 do 10 minut. Dłuższe nagrania nie będą 

publikowane. 
7. Pliki w wersji tekstowej nie mogą być dłuższe niż 4 strony formatu A4.  
8. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
9. Prace niezgodne z regulaminem, zawierające treści obraźliwe, naruszające godność 

osobistą będą niszczone komisyjnie. 



10. W razie pytań prosimy o kontakt e- mailowy, lub telefoniczny pod adresem : 
konkurs@rck.drzewica.pl, 48 375 51 10 .  

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

1. Prace  z kartą zgłoszenia i zgodą opiekunów należy przesłać do 31.01.2021.  
2. Prace należy wysłać w wersji elektronicznej: w formie pliku tekstowego, nagrania audio, lub 

dobrej jakości skanów, zdjęć (czytelny tekst) na maila: konkurs@rck.drzewica. W tytule maila 
proszę wpisać imię nazwisko i wiek uczestnika. Prace nadesłane na konkurs muszą zawierać 
także kartę zgłoszenia ze zgodą opiekuna.  

3. Karta zgłoszenia i oświadczenie należy przesłać w załączniku jako skan lub czytelne zdjęcie. 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nadesłane prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.  
2. Decyzje jury są ostateczne. 
3. Jury bierze pod uwagę oryginalność, pomysłowość przy tworzeniu historii.  
4. Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-15 lat.  
5. Organizator powiadomi telefonicznie uczestników i laureatów  konkursu do 

05.02.2021.  

§8 

Nagrody 

1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe.  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie prac konkursowych, 
podpisanych imieniem i nazwiskiem autora (II edycja konkursu). W związku z 
realizacją art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 „RODO”). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na bezterminowe i nieodpłatne 
korzystanie przez Organizatora z wszystkich nadesłanych prac w wersji oryginalnej lub 
modyfikowanej także bez konieczności podawania danych autora. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
5.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 


