REGULAMIN
konkursu pn. „Bajka o Krzywym Lesie”

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Fundacja Zaczytani.org, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 18A/17, 00-511 Warszawa, KRS: 0000611019, NIP: 8952076954,
zwana dalej „Organizatorem”.
Partnerem i fundatorem nagród jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, ul.
Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383006, NIP 7010311774, REGON 142919434.
CELE KONKURSU
1. Podniesienie kompetencji dzieci w zakresie pracy w grupie.
2. Edukacja w obszarze przyrodniczym: Krzywy Las oraz lasy w ogóle.
3. Kształtowanie w dzieciach umiejętności przekładania pozyskanej wiedzy na
proces twórczy.
4. Aktywizacja uczniów do działań wykraczających poza program nauczania.

5. Edukacja nauczycieli i opiekunów w zakresie bajkoterapii i pracy z książką.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być grupy dzieci w wieku 7-9 lat (I-III klasa szkoły
podstawowej), zwane dalej „Uczestnikami”, liczące od 3 do 25 osób wraz z
pełnoletnim

opiekunem

będącym

przedstawicielem

placówki

oświatowej,

opiekuńczej lub wychowawczej, zwanym dalej „Opiekunem”.
Każdy Opiekun jest zobowiązany do wskazania w zgłoszeniu placówki oświatowej,
opiekuńczej lub wychowawczej, którą reprezentuje. Wskazaną placówką może być
szkoła podstawowa, placówka opiekuńczo-wychowawcza, biblioteka, dom kultury lub
inna placówka pracująca na co dzień z uczestnikami konkursu.
Jeden Opiekun może zgłosić do konkursu więcej niż jedną grupę uczestników
(dzieci), tj. jedna osoba może być Opiekunem kilku grup uczestników.
PRZEDMIOT KONKURSU
Konkurs polega na stworzeniu pracy konkursowej składającej się z tekstu bajki o
długości między 3 000 a 6 000 znaków ze spacjami oraz co najmniej jednej ilustracji
do bajki. Autorami tekstu bajki oraz ilustracji powinni być Uczestnicy konkursu. Rola
Opiekuna sprowadza się do kierowania pracą grupową i stymulowania procesu
twórczego.
Obowiązkowym elementem każdej pracy konkursowej jest obecność Krzywego Lasu
w fabule bajki.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać pracę konkursową oraz krótki opis
każdego uczestnika – imię i nazwisko oraz krótką charakterystykę (do trzech zdań).
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
W ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę:
1. długość treści bajki mieszcząca się w przedziale 3 000 – 6 000 znaków ze
spacjami;
2. estetyka wykonanej ilustracji do bajki;

3. obecność Krzywego Lasu w treści bajki;
4. obecność morału;
5. załączenie krótkiej charakterystyki każdego z uczestników konkursu.

JURY
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury w składzie:
1. Przedstawiciel Fundacji Zaczytani.org;
2. Przedstawiciel Fundacji PGE;
3. Autor bajek dla dzieci.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC
Zgłoszenia konkursowe wraz z pracami konkursowymi należy złożyć do 12 grudnia
2021 r. do godz. 23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia konkursowe wraz z pracami konkursowymi należy złożyć poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konkurs.zaczytani.org.
W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane: imię i nazwisko
Opiekuna grupy uczestników, imiona i nazwiska wszystkich Uczestników konkursu
(autorów bajki), nazwę grupy zgłaszającej pracę konkursową, pełną nazwę
reprezentowanej placówki, lokalizację placówki, województwo. Do zgłoszenia należy
załączyć pracę konkursową – osobno pliki z: treścią bajki, ilustracją oraz z opisami
Uczestników konkursu.
NAGRODY
W konkursie zostaną wyróżnione trzy najlepsze prace konkursowe. Organizator
przyzna nagrody indywidualne dla Uczestników konkursu i ich Opiekunów o łącznej
wartości 3 500 zł dla każdej z Grup Uczestników oraz nagrody zbiorcze dla placówek
reprezentowanych przez autorów wyróżnionych prac o łącznej wartości 3 000 zł dla
każdej placówki.

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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich
osób trzecich przez Uczestników konkursu.
3. W przypadku chęci publikacji zwycięskiej pracy konkursowej Organizator może
zwrócić się do Opiekuna o pozyskanie zgód na udzielenie licencji opiekunów
prawnych Uczestników konkursu.
4. Opiekun zgłaszający grupę Uczestników i wskazujący reprezentowaną przez siebie
placówkę, deklaruje jednocześnie, że dana placówka została poinformowana o
uczestnictwie w konkursie i wyraża zgodę na potencjalne przyjęcie nagrody, tj.
Zaczytanej Biblioteki.
5. Opiekun wyraża zgodę dla Fundacji Zaczytani.org z siedzibą w Warszawie przy ul.
Nowogrodzkiej 18a/17 na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia,
nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu możliwości wzięcia udziału w
Konkursie. Niniejsza zgoda jest udzielona na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO).
Podanie niniejszych danych nie jest obowiązkowe, jednak konieczne jest do wzięcia
udziału w Konkursie organizowanym przez Fundację Zaczytani.org. Każdemu
Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do niniejszych danych, sprostowania ich,
wycofania niniejszej zgody oraz żądania usunięcia danych w przypadku wycofania
zgody, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (w przypadkach
wskazanych w przepisach). W tym celu należy skontaktować się z biurem Fundacji
drogą mailową: biuro@zaczytani.org. Opiekun ma również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zaczytani.org z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 18a/17, KRS: 0000611019, NIP: 895
207 69 54. Odbiorcami danych będzie Fundacja Zaczytani.org. Dane osobowe
Opiekuna będą przetwarzane przez okres od zgłoszenia się do konkursu do
momentu zakończenia komunikowania rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli zgoda na
przetwarzanie danych w tym celu zostanie cofnięta wcześniej – do czasu jej

cofnięcia. Dane osobowe Opiekuna nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania, nie są też przekazywane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

