REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Opowiem Ci bajkę o moim przyjacielu”
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin konkursu określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
literacki pod nazwą „Opowiem Ci bajkę o moim przyjacielu”, zwany dalej
Konkursem, którego Organizatorami są Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w
Warszawie, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa oraz Fundacja Unum z
siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-834 Warszawa.
2. Administratorami danych osobowych zebranych podczas Konkursu są podmioty
wskazane w punkcie I.1.
3. Przedstawiciele ustawowi uczestników konkursu mają prawo dostępu do treści
podanych danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania stosownie do ww.
ustawy. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu.

Administrator

danych

może

powierzyć

innemu

podmiotowi

przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wynikających z
postanowień niniejszego Regulaminu.
II Adresaci Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat będących
pod pieczą zastępczą instytucjonalną lub rodzinną.
2. Nad poprawnością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa
powołana przez organizatorów Konkursu.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatorów
Konkursu.
III Cele Konkursu
1. Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie myśli
społecznej i pedagogicznej Janusza Korczaka w kontekście poszukiwania
wartości uniwersalnych dla współczesnej Europy.

2. Celami szczegółowymi są:


Kształtowanie i rozwój umiejętności literackich dzieci i młodzieży, które
pozostają w trudnej sytuacji rodzinnej;



Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej
na forum publicznym;



Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców;



Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia własnego sprawstwa
wśród uczestników Konkursu;



Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku samego siebie;



Poszukiwanie nowych środków wyrazu literackiego w twórczości dzieci
i młodzieży;



Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
IV Zasady uczestnictwa

1. Tematem prac konkursowych jest: „Opowiem Ci bajkę o moim przyjacielu”.
2. Konkurs polega na przygotowaniu prac literackich i skierowany jest do dzieci
i młodzieży, w wieku od 13 do 18 lat, przebywających pod pieczą zastępczą
instytucjonalną lub rodzinną.
3. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową,
a z każdego podmiotu sprawującego pieczę zastępczą instytucjonalną lub rodziny
zastępczej mogą pochodzić maksymalnie 2 zgłoszenia konkursowe.
4. Przedmiotem Konkursu jest indywidualna praca literacka napisana na
komputerze (wielkość czcionki 12 lub 11 z odstępami 1,5, składająca się z 1 lub
dwóch stron formatu A4, praca może być wzbogacona o rysunki). Sporządzenie i
przesłanie ilustracji do tekstu nie jest obowiązkowe, jednak wpływa na ocenę
pracy konkursowej, zgodnie z kryteriami z punktu VII.
5. Prace wysyłane są na koszt podmiotu sprawującego pieczę zastępczą
instytucjonalną lub rodziny zastępczej.
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

V Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy przesyłać do dnia 11.06.2019r. drogą elektroniczną na adres
bajka@naszdom.org.pl załączając skan w formacie .pdf podpisanego Formularza
zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
zawierającego pracę konkursową oraz oświadczenia opiekuna prawnego i dane
autora pracy konkursowej. Do zgłoszenia należy załączyć fotografię rysunku lub
jego skan.
2. Wszelkie pytania odnośnie do organizacji Konkursu, procedur uczestnictwa oraz
innych zagadnień związanych z Konkursem prosimy kierować na adres mailowy:
bajka@naszdom.org.pl.
3. Prace nadesłane bez podpisanego Formularza zgłoszeniowego zawierającego
oświadczenia nie będzie brana pod uwagę.
4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
5. Każda nadesłana praca zostanie oznaczona indywidualnym numerem.
6. Praca nadesłana po terminie nie będzie brała udziału w konkursie.
VI Wyłonienie laureatów konkursu
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie określonym przez
organizatorów podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Towarzystwa Nasz Dom pod adresem www.naszdom.org.pl
2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. Decyzja Komisji
Konkursowej co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna.
3. 10 laureatów konkursu zostanie

powiadomionych o wynikach Konkursu

telefonicznie, pisemnie lub mailowo do dnia 30.06.2019r. Dodatkowo lista
laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.naszdom.org.pl
VII Kryteria oceny


kreatywność tytułu;



inwencja i pomysłowość bajki;



literackie umiejętności językowe (lekkie pióro);



charakterystyka bohaterów;



ogólna czytelność i odbiór czytelników;



ilustracja do bajki;
VIII Nagrody

1. Komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych prac.
2. Główną nagrodą w Konkursie jest udział w profesjonalnych warsztatach
literackich w terminie 11.08-22.08.2019r. lub 23.08-29.08.2019r. Terminy
poszczególnych warsztatów literackich zostaną przedstawione Laureatom.
1. Zwycięskie prace literackie dodatkowo zostaną opublikowane na stronie
internetowej Towarzystwa Nasz Dom pod adresem www.naszdom.org.pl oraz
wydane w formie zbioru bajek oraz na stronie internetowej Fundacji Unum.
2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

IX Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą
publikację nagrodzonej pracy.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Administratorów danych osobowych (w tym szczególnie imienia lub imion i
nazwiska oraz wieku) na potrzeby konkursu na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
który to sposób mógłby wywoływać względem nich jakiekolwiek skutki prawne.
Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac wraz
z danymi osobowymi uczestników w publikacjach promujących działalność
Towarzystwa Nasz Dom oraz Fundacji Unum bez uiszczania honorarium
autorskiego.

5. Uczestnik ma prawo do wycofania swojego udziału w Konkursie w każdym czasie
aż do jego zakończenia, co jest równoznaczne z przeniesieniem przez
Organizatorów praw do pracy konkursowej na uczestnika, a także utratą
możliwości przez uczestnika otrzymania nagrody opisanej w pkt. VIII Regulaminu.
6. Rezygnację należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności na adres e-mail
wskazany w pkt. V.1 Regulaminu. Organizator potwierdza Uczestnikowi wycofanie
z udziału w Konkursie w terminie 14 dni od otrzymania rezygnacji.
7. W zamian za wydanie nagrody Organizatorzy nabywają całość autorskich praw
majątkowych do zwycięskiej pracy.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym
regulaminie, jeżeli będą tego wymagały obiektywne okoliczności.
10. Prace niezgodne z regulaminem, zawierające treści obraźliwe, naruszające
godność osobistą będą niszczone komisyjnie.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia do konkursu pt. „Opowiem Ci bajkę o moim
przyjacielu”

Imię Autora

Nazwisko Autora

Placówka/Rodzina
Zastępcza

Adres

Wiek dziecka

Imię i Nazwisko
Opiekuna
prawnego
Nr tel. Opiekuna
prawnego

Tytuł bajki
Treść bajki (30004000 znaków)

Rysunek

Wstawić załącznik

1. Wyrażam zgodę, na uczestnictwo dziecka, którego jestem opiekunem prawnym
na udział w Konkursie ,,Opowiem Ci bajkę o moim przyjacielu”. Informuję, że
zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych
osobowych

umieszczonych

w

formularzu

zgłoszeniowym,

w

zakresie

prowadzenia i realizacji Konkursu oraz ogłoszenia i publikacji jego wyników
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135, z późn. zm.)
3. Oświadczam, że zgłoszona na Konkurs praca jest moim osobistym dziełem i
przysługują mi w całości autorskie prawa majątkowe do tej pracy i nie jest ona
obciążona autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich
4. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i
nazwiska/imienia i nazwiska mojego podopiecznego, w związku z udziałem w

konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach.

Czytelny Podpis dziecka – autora pracy Czytelny Podpis Opiekuna prawnego:
konkursowej:

Miejscowość, data …………………………………………..

Formularz oceny pracy konkursowej (kryteria oceny według skali 0-1)
Imię i Nazwisko Autora Bajki
Tytuł Bajki
Kryteria Oceny:
inwencja i pomysłowość bajki
literackiej umiejętności językowe
(lekkie pióro);
charakterystyka bohaterów
ogólna czytelność i odbiór czytelników
ilustracja do bajki
Łączna suma punktów:

Punkty (skala 0-1)

