
Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci „Książeczka dla Wilczka” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Książeczka dla Wilczka” (zwanym dalej „Konkursem”) na napisanie bajki dla 

dzieci. 

2. Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilczynie z siedzibą przy ul. Rynek 14, 62-550 

Wilczyn, zwaną dalej „Organizatorem”.  

3. Celem Konkursu jest wyłonienie  najlepszych bajek, opowiadań oraz wierszyków dla dzieci, które zostaną 

umieszczone w książce pt. „Książeczka dla Wilczka” , stworzonej przez Organizatora. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, bez względu na wiek (z zastrzeżeniem, że uczestnictwo osoby 

niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego).  

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału 

w innych konkursach.  

3. Zgłoszenie bajki do Konkursu może dokonać tylko jej autor.  

4. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także 

członkowie ich rodzin.  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.09.2020r. i trwa do 14.11.2020r. do godziny 23:59.  

2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora  najciekawszych utworów, 

które zostaną umieszczone w książce. 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych utworów, które spełniają wymagania 

Konkursowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu utworu, który narusza regulamin.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku niezadowalającego poziomu 

artystycznego prac konkursowych.  

6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.  

7. Przed ostatecznym oddaniem prac odbędą się warsztaty językowe oraz malarskie, które mają na celu pomóc w 

ostatecznym wyglądzie prac.  

IV. Wytyczne dotyczące bajki 

1. Organizator zastrzega, że utwór musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

2. Organizator nie dopuści do Konkursu utworu, który zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi małoletnich.  

2. Utwór musi być zostać nadesłany w języku polskim.  

3. Utwór może być napisany wierszem lub prozą.  

5. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów: ciekawy, oryginalny pomysł, 

poprawność stylistyczna i językowa i wyrazisty morał. 

6. Autorzy prac mogą również wykonać samodzielne ilustracje do bajek. 



V. Zasady przesyłania pracy i uczestnictwa w Konkursie 

1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do  

2. Prace konkursowe można przesyłać na adres mailowy: biblioteka.wilczyn@wp.pl wpisując w temacie wiadomości 

KONKURS (ponadto w wiadomości powinny się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko autora bajki , tytuł bajki i 

numer kontaktowy oraz podpisane zgody: dotyczące przetwarzania danych, oświadczenie o akceptacji regulaminu 

konkursu, wykorzystania wizerunku i o prawie autorskim - patrz: załączniki: zgoda dla osób dorosłych i zgoda dla 

osób niepełnoletnich), bądź dostarczyć w kopercie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie. 

3. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem Konkursu i zaakceptować 

jego postanowienia.  

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

Konkursu  

5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu na stronie 

organizatora ,w prasie oraz  na portalach internetowych. 

6. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora Konkursu. 

VI. Nagrody 

1.W Konkursie zostanie nagrodzonych kilku autorów najciekawszych utworów wybranych przez Komisję 

Konkursową.  

2. Główną nagrodą przyznaną autorom najciekawszych prac konkursowych jest umieszczenie bajki w  książce wraz z 

imieniem i nazwiskiem autora.  

3. Dodatkowo Organizator Konkursu przewiduje nagrody pocieszenia.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 30 dni od ostatniego możliwego dnia przesyłania bajki.  

5. W przypadku nieuzyskania od laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody i oświadczenia dotyczącego 

autorskich praw majątkowych w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia bajki z finałowej „najlepszej grupy” i ewentualnego wyboru innej pracy.  

VII. Prawa autorskie 

1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu zgadza się na 

nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych.  

2. Autorzy zwycięskich prac konkursowych przekazują autorskie prawa majątkowe do bajek na rzecz Organizatora.  

3. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się przez podpisanie oświadczenia, które zostało 

przygotowane przez Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji bajki, z poszanowaniem oryginalnej formy.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z 

oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób 

trzecich. 

2. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały 

okoliczności od niego niezależne.  

4 W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.  

5. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Współorganizatora: http://wilczyn.naszgok.pl/ 
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IX. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Gminna Biblioteka Publiczna w 
Wilczynie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: inspektor@osdidk.pl 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w 
celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach 
marketingowych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, przenoszenia 
danych, wznoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwiskol. adres e-mail, numer telefonu. 
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO. 
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o 

wynikach konkursu. 
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
13. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1.Przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2.Utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
3.Nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
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