
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO - ILUSTRACYJNEGO
"MOJA ULUBIONA BAJKA - KONTYNUACJA BAJECZNYCH MOTYWÓW"

1. Nazwa konkursu:
Konkurs literacko - ilustratorski „Moja ulubiona bajka - kontynuacja bajecznych motywów”

2. Organizator konkursu:

Przedszkole Publiczne nr 15
ul. Przemysława 20, Wodzisław Śląski
tel: 32 4564421
pp15@wodzislaw-slaski.pl

3. Cele konkursu:
● rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci,
● upowszechnianie kultury żywego słowa,
● poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez kontakt ze sztuką,
● rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji,
● rozwój wrażliwości artystycznej,
● zacieśnianie więzi rodzinnych

4. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

Jadwiga Misztela - nauczyciel
Monika Maciuga-Ponkała - nauczyciel

5. Czas nadsyłania bajek: od 01.11.2021 r. do 15.11.2021 r.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednej kategori:

- dziecko wymyśla interpretację swojej ulubionej bajki, a nauczyciel / rodzic ją spisuje,
- dziecko tworzy książkę do swojej interpretacji ulubionej bajki,
- nayczyciel / rodzic przesyła książkę droga pocztową na nasz adres przedszkolny.

7. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
- bajka ma mieć formę tekstową,
- książeczka do bajki ma być zrobiona z materiału nie sypkiego
- do formatu A4,
- musi posiadać stronę tytułową oraz co najmniej 4 strony poza tytułowa,
- prace należy wysyłać na adres przedszkola:Przedszkole Publiczne nr 15,

ul. Przemysława 20, Wodzisław Śląski
- do dnia 15. 11. 2021 r,
- prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę,
- uczestnikami konkursu może być dowolna liczba zespołów „dziecko - dorosły” lub

„dziecko - nauczycielka”,



- tematyka bajek jest dowolna,
- prace nie podpisane w powyższy sposób nie będą brane pod uwagę,
- prace nie podlegają zwrotowi,
- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację, na

facebooku i stronie internetowej oraz youtube w formie prezentacji PP15 w
Wodzisławiu Śląskim.

- nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca
pracę wyraża zgodę na zamieszczenie pracy na profilu Organizatora Konkursu oraz na
jej publikowanie dla celów reklamowych Konkursu, przyjmuje warunki regulaminu
Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Z 2002 nr 101 poz.926),

- organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorarium autorskiego.

8. Każdy dostarczony materiał musi zawierać:

a) w tytule: Konkurs literacko - ilustratorski „Moja ulubiona bajka - kontynuacja bajecznych
motywów”
b) w podpisie: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę i adres przedszkola do
którego uczęszcza, dane osoby wspomagającej, imię i nazwisko nauczycielki (tylko imię i
nazwisko, telefon kontaktowy) oraz zgodę na publikację pod własnymi danymi.

9. Przebieg konkursu:

- w terminie 22.11.2021 r -  Komisja w składzie 3 osób dokona przeglądu i oceny
nadesłanego materiału,

- w terminie  od 01.11.2021 r.. do 15.11.2021 r.. organizatorzy zbierają bajki,
- protokół jury zostanie zamieszczony na stronie

internetowej www.pp15wodzislawslaski.edupage.org organizatora w dniu
25.11.2021r.

- laureaci I, II i III miejsca zostaną powiadomieni o wynikach poprzez organizatorów i
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

- każdy z uczestników otrzyma dyplom - podziękowanie za udział w konkursie drogą
mailową.

- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

9. Kryteria oceny: prezentowane utwory (bajki) będą przez jury oceniane według
następujących kryteriów:

- oryginalność prezentowanego utworu,
- ogólne wrażenie artystyczne,
- kompozycja i staranność.

http://www.pp15wodzislawslaski.edupage.org


Załączniki do Regulaminu
POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO - ILUSTRACYJNEGO
"MOJA ULUBIONA BAJKA - KONTYNUACJA BAJECZNYCH MOTYWÓW”

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka, wiek)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych
mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko,
wiek, miejscowość i nazwa przedszkola) na stronie internetowej przedszkola, w publikacjach
dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

IV. Wyrażam zgodę na wystawę pracy plastycznej – Publiczne Przedszkole nr 15 w
Wodzisławiu Śląskim, ul. Przemysława 20, na stronie internetowej i facebooku przedszkola.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Publiczne Przedszkole nr 15 w
Wodzisławiu Śląskim, ul. Przemysława 20

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji
Konkursu, jego promocji i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

3. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy
czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie Konkursu.

……………………..................…………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2
WZÓR METRYCZKI PRACY

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: …………………………………………
WIEK: ……………………………………………………………………...
NAZWA I ADRES PLACÓWKI……………………………………………
TEL. KONTAKTOWY:..................................................................................
TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: ………………………………………….


