
REGULAMIN 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy. 

2. Temat konkursu: "Bajka o księżniczce, co Stopnicę odwiedziła" 

3. Cele konkursu: 

- Zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, do pisania i prezentowania własnej twórczości, w 

tym wypadku bajki narracyjnej, której akcja dzieje się na terenach Ziemi stopnickiej, w czasach 

średniowiecznych. 

- Rozwijanie umiejętności literackich dzieci i młodzieży. 

- Budzenie zainteresowania historią lokalnej ojczyzny. 

- Uwrażliwianie na piękno krajobrazu i historię Gminy Stopnica. 

- Wydanie przez Organizatora konkursu "Zbioru bajek inspirowanych historią Stopnicy" autorstwa 

młodych literatów z Gminy Stopnica. "Zbiór bajek" trafi do każdego autora oraz do Biblioteki 

Publicznej w Stopnicy. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma zasięg . 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, z terenu Miasta i Gminy Stopnica. 

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę- bajkę, nie publikowaną wcześniej i nie 

biorącą udziału w innym konkursie. 

4. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje jej autor albo rodzic/prawny opiekun autora. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs rozpoczyna się 25.03.2020 roku i potrwa do 30.04.2020 roku. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze spośród nadesłanych prac, 

najciekawszą bajkę, która zostanie opublikowana na stronie MCK w Stopnicy i w lokalnej prasie 

3. Każda nadesłana praca, musi mieć co najmniej 4 strony A4 tekstu. Bajka może być dłuższa. 

4. Tekst baki musi być pisany na komputerze, czcionką 14, w języku polskim. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1.06.2020 roku, o godz. 16.00, w MCK w Stopnicy. Każdy 

uczestnik konkursu zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie, dlatego niezbędnym jest, 

podanie numeru telefonu, w wymaganym miejscu. 

6. Komisja Konkursowa dokona oceny wg. następujących kryteriów: 

- zgodność z cechami gatunku- bajka narracyjna, 

- związek tekstu z tematem, celami konkursu i wytycznymi dotyczącymi bajki, 

- oryginalny pomysł. 



Wytyczne dotyczące bajki: 

1. Bajka musi mieć tytuł własny, nadany przez autora. 

2. Bajka musi opowiadać o królewnie, która żyła w czasach średniowiecznych i odwiedziła Stopnicę 

(nie musi dotyczyć autentycznych wydarzeń. Autentyczne muszą być miejsca i czas). 

3. Bajka musi mieć zachowaną budowę: wstęp, rozwinięcie, zakończenie z morałem. 

Zasady przesyłania prac: 

1. Praca konkursowa musi zostać przesłana do 30.04.2020 r. na adres e-mail: gck@stopnica.pl, do 

godz. 15.00, w tytule proszę napisać: Konkurs literacki "Bajka o księżniczce". 

2. Praca konkursowa musi być opatrzona na końcu Metryczką z następującymi danymi: imię i 

nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon do rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Praca musi być nadesłana w formacie umożliwiającym jej edytowanie i wydrukowanie przez 

Organizatora konkursu. 

Nagrody: 

1. każda nadesłana praca zostanie nagrodzona upominkiem.  

2. Spośród nadesłanych prac, zostanie wybrana 1 praca, której autor otrzyma tytuł: "Królewski 

Bajkopisarz Roku 2020 w Stopnicy" oraz pamiątkowy puchar. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 

dyplom za udział w konkursie. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesłanie tekstu bajki do MCK w Stopnicy, jest jednoznaczne z tym, że uczestnik za 

pośrednictwem rodzica/prawnego opiekuna, zgadza się na przeniesienie praw autorskich na 

organizatora konkursu, który to Organizator będzie eksponował dane autora (imię i nazwisko oraz 

wiek) w wydanym przez siebie "Zbiorze bajek", na stronie MCK i w lokalnej prasie, celem promocji 

wydarzenia. 

2. Dokumentacja fotograficzna, zawierająca wizerunek autora pracy konkursowej, zostanie 

zamieszczona na stronie MCK w Stopnicy i w lokalnej prasie.  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna 

autora pracy, na publikowanie wizerunku dziecka do celów promocji wydarzenia. 

Postanowienia końcowe: 

1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie konkursu i jest 

jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu, zostały napisane osobiście i nie 

naruszają praw autorskich osób trzecich (nie zostały przepisane). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich, 

przez uczestników konkursu. 

3. Autorzy prac konkursowych, za pośrednictwem swoich rodziców/prawnych opiekunów wyrażają 

zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejsce 

zamieszkania) dla potrzeb konkursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych 

osobowych. 



4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 


