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Konkurs 
„Chodź opowiem Ci bajeczkę…” 

 

Regulamin Konkursu: 

 

1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie przy ulicy 3 Maja 11. 

2. Pomysłodawcą konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci  

i Młodzieży „Omnibus”, z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 26. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku do 18 lat  

(do dnia ukończenia 18-tego roku życia), zamieszkujące obszary wiejskie Powiatu 

Pszczyńskiego. 

4. Konkurs trwa od 1 lipca 2013 do 29 listopada 2013r. 

5. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika bajki lub wierszyka, zawierającego 

w sobie elementy promujące teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju,  

tj. Powiat Pszczyński z wyłączeniem miasta Pszczyna. Będą zatem zawierać element 

kojarzony z tym obszarem, nawiązujący do jego historii, kultury, charakterystycznych 

miejsc, przyrody itp. 

6. Nadesłane prace powinny zostać zapisane na płycie CD lub dostarczone na innym 

nośniku pamięci w formacie doc., i doręczone do biura Stowarzyszenia – osobiście lub 

drogą pocztową (ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna) albo nadesłane drogą mailową na 

adres: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl do dnia zakończenia konkursu  

o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, (decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora). 

7. Liczba nadesłanych przez jednego uczestnika konkursu bajek/wierszyków jest dowolna. 

8. Celem konkursu jest wspieranie działań zorientowanych na podwyższanie 

świadomości mieszkańców na temat walorów obszaru (P8 z LSR). Konkurs ma za 

zadanie pobudzić twórcze myślenie dzieci i młodzieży w zakresie tworzenia krótkich 

form poetyckich lub pisanych prozą. Dodatkowo atutem konkursu jest zainteresowanie 

dzieci i młodzieży historią/kulturą/przyrodą terenu Ziemi Pszczyńskiej, których motywy 

mają zostać zawarte w pracach uczestników.  

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.lgdziemiapszczynska.pl    w terminie do 31 grudnia  2013 roku, przy czym 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników,  

mailto:stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl
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a w szczególnym przypadkach także zmiany formy wykorzystania nadesłanych 

materiałów. 

10. Do każdej pracy Uczestniczka/Uczestnik jest zobowiązany  dołączyć formularz 

zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

11. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na 

prawie Organizatora do niedopuszczenia do Konkursu, bez konieczności 

poinformowania o tym Uczestniczki/Uczestnika, prac, które są niezgodne z niniejszym 

Regulaminem.  

12.  Ocena nadesłanych materiałów dokonywana będzie przez Jury powołane przez 

Organizatora. Wybór bajek/ wierszyków nastąpi w oparciu o kategorie wiekowe: 

a) do lat 10 – I kategoria; 

b) od 11 do 14 lat – II kategoria; 

c) od 15 do 18 lat – III kategoria. 

13. W Konkursie wyłonione zostaną najlepsze zdaniem Jury prace, które umieszczone 

zostaną w zbiorze bajek, jaki Organizator planuje wydać w pierwszym półroczu 2014r. 

Każda bajka/wierszyk zostanie opatrzona dodatkowo autorską wykonaną na potrzeby 

niniejszego konkursu ilustracją nawiązującą do tematyki utworu. Organizator planuje 

zainaugurować wydany zbiór bajek na święto z okazji Dnia Dziecka w 2014r., wraz  

z odczytaniem nadesłanych prac. 

14. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestniczki/Uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych do celów związanych  

z Konkursem, jednocześnie wyrażają prawo do powielania i drukowania przez 

Organizatora nadesłanych materiałów w celach promocyjno-informacyjnych oraz  

zobowiązują się nie wnosić wszelkich roszczeń w przyszłości wobec Organizatora. 

15. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

16. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie najlepszych prac w wydanym przez 

Organizatora zbiorze bajek. 

17. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia 
Pszczyńska”. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu 
lub do  zmiany niniejszego Regulaminu. 
 

 

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na  adres e-mail: 

stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Imię i nazwisko autora nadesłanej pracy……………………………………………………… 

Data urodzenia autora nadesłanej pracy: …………………………………………………….. 

 

Dane autora pracy: 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….. 

 

W przypadku gdy autorem nadesłanych materiałów jest osoba niepełnoletnia,  

formularz powinien dodatkowo zawierać zgodę rodzica/ opiekuna autora nadesłanych 

materiałów na udział w Konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka w konkursie 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ..……………...............………............................................ 

Podpis: ........................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że moje dziecko lub mój podopieczny jest autorem nadesłanej pracy* / że jestem autorem nadesłanej pracy. 

Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego* /moich danych osobowych zgodnie  

z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 j.t). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go w całości.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powielanie i drukowanie przez Organizatora konkursu nadesłanej przez moje dziecko lub 

mojego podopiecznego pracy konkursowej*/ nadesłanej  przeze mnie pracy konkursowej.   

                                                                                                                     

…………………………………………….. 

                                                                                Podpis  autora pracy/ rodzica lub opiekuna**  

 

*zapisy obowiązujące w przypadku uczestnika Konkursu który jest niepełnoletni. 

** w przypadku niepełnoletniego uczestnika Konkursu podpis składa jego rodzic lub opiekun. 


