
REGULAMIN 
KONKURSU LITERACKIEGO 

„CHCECIE BAJKI… OTO BAJKA” 
 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
OGÓLNOPOLSKIE DNI Z KSIĄŻKĄ BUCZKOWICE 2011 

 
1. Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorami konkursu literackiego są Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Buczkowicach. 

2) Konkurs prowadzony jest w ramach przedsięwzięcia Ogólnopolskie dni z książką, 
które dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego. 

3) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest ogólnopolski.  
 

2. Cel: 
Celem projektu Ogólnopolskie dni z książką jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa oraz 
zwiększenie zainteresowania książką wśród mieszkaoców między innymi województwa śląskiego, 
małopolskiego i podlaskiego. 
 

3. Temat: 
Bajki mogą reprezentowad dowolny rodzaj literacki.  
 

4. Warunki uczestnictwa: 
1) Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli. 
2) Bajki mogą liczyd maksymalnie do 5 stron A4. 
3) Bajka może mied tylko jednego autora. 
4) Prace konkursowe powinny byd napisane komputerowo (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New 

Roman 12, odstępy między wierszami – interlinia – 1,5). Prace napisane ręcznie muszą byd 
czytelne i przejrzyste. 

5) Liczba bajek dostarczonych przez uczestnika: 

 każdy z uczestników może nadesład tylko jedną bajkę, 

 w wersji papierowej (1 oryginał + 2 kserokopie), 

 od laureatów konkursu wymagana będzie wersja elektroniczna bajki (plik w formacie Word). 
Wersję elektroniczną należy dostarczyd drogą mailową na adres: gokbuczkowice@wp.pl  
w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach (www.gokbuczkowice.com).  Bajki nie dostarczone w terminie nie 
zostaną opublikowane. 

6) Prace nie będą uczestnikom zwracane. 
7) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów 

danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska  
i miejscowości zamieszkania autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie. 

8) Prace konkursowe będą oceniane w 4 kategoriach: 

 klasy I-III, 

 klasy IV-VI, 

 gimnazjum, 

 dorośli. 
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5. Terminy: 

1) Czas trwania projektu Ogólnopolskie dni z książką od 05.08.2011r. do 19.12.2011r. 
2) Wszystkie trzy kopie pracy powinny byd czytelnie opisane na odwrocie i zawierad informacje 

wskazane w zgłoszeniu konkursowym, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3) Prace należy składad do 3 października br.: 
 osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach lub do bibliotek w Buczkowicach, 

Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej,  

 lub przesład na adres (liczy się data stempla pocztowego): 
- Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 

ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach  

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice. 
4) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22 października 2011r. w Buczkowicach 

podczas Ogólnopolskich dni z książką. 
5) Informacje o wynikach konkursu oraz o godzinie wręczenia nagród zostaną umieszczone na 

stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach www.biblioteka-buczkowice.wp.pl 

6) Nagrody, które nie zostaną odebrane w czasie ogłoszenia wyników zwiększają pulę nagród 
kolejnych konkursów. 

 
6. Ocena, nagrody i promocja: 

1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. 
2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii wiekowej planuje się 

przyznanie puli nagród: 

 miejsca od 1 do 3, 

 maksymalnie 3 wyróżnienia. 
Dodatkowo mogą zostad przyznane wyróżnienia specjalne dyrektora GOK i GBP. 
3) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
4) Nagrodzone prace będą opublikowane: 

 w postaci książeczki „Chcecie bajki… oto bajka” wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach, 

 na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach 
www.gokbuczkowice.com. 

 
7. Postanowienia końcowe: 

1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 
niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej 
twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej 
staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpo-
wiedzialności za takie naruszenie. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych oraz danych autora 
w materiałach promocyjnych. 

3) Informacji o konkursie udzielają: 

 pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, 
tel. 33 8177 120, 33 498 23 18, e- mail: gokbuczkowice@wp.pl 

 pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach,  
tel. 33 8177 310, e- mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl 

 

 

http://www.gokbuczkowice.com/
http://www.biblioteka-buczkowice.wp.pl/
http://www.gokbuczkowice.com/
mailto:gokbuczkowice@wp.pl

