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REGULAMIN  

KONKURSU LITERACKIEGO 
CHCECIE BAJKI... OTO BAJKA  

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA XXII JESIENNE DNI KSIĄŻKI BUCZKOWICE 2022 
  

1. Postanowienia ogólne:  

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

2) Konkurs prowadzony jest w ramach przedsięwzięcia XXII Jesienne Dni Książki.  

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

4) Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Bielski Andrzej Płonka i Wójt Gminy 
Buczkowice Józef Caputa. 

2. Cel:   

Celem przedsięwzięcia XXII Jesienne Dni Książki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa 
oraz zwiększenie zainteresowania książką szczególnie wśród mieszkańców województwa śląskiego i 
małopolskiego. 

3. Temat: 

Tematyka bajek jest dowolna, oceniane będą bajki, baśnie, legendy, opowiadania fantastyczne.  

4. Warunki uczestnictwa: 

1) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, zgłaszani do konkursu 
przez placówki oświatowe i kulturalne lub indywidualnie. 

2) Bajki mogą liczyć maksymalnie 4 strony a4. 

3) Bajka może mieć tylko jednego autora. 

4) Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (marginesy: 2,5 cm, czcionka: 
Arial/Times New Roman/Calibri, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami – interlinia – 
1,5).  

5) Liczba bajek dostarczonych przez uczestnika: 

 każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną bajkę. 

6) Na konkurs należy nadsyłać bajki w wersji elektronicznej (plik w formacie Word) drogą mailową 
na adres: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, plik powinien być opisany imieniem, 
nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania autora. 

7) Wraz z wersją elektroniczną bajki należy przesłać, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu, 
wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA – Załącznik nr 1. Placówki biorące udział w konkursie muszą 
dodatkowo dołączyć do prac WYKAZ ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH – Załącznik nr 2. Należy 
przesłać zdjęcie lub skan wypełnionych i podpisanych załączników.  
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8) Udział w konkursie jest równoznaczny z publikacją imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania 
i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.  

9) Prace konkursowe będą w 4 kategoriach wiekowych: 

 klasy I-III, 

 klasy IV-VI, 

 kl. VII-VIII, 

 młodzież i osoby dorosłe. 

5. Terminy:   

1) Bajki wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać na adres: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com 

w terminie do 3 października 2022 r.  

2) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się  

22 października br. w Buczkowicach podczas XXII Jesiennych Dni Książki. 

3) Informacje o wynikach konkursu i godzinie wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz 
fanpage’u GOK. 

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

5)  W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemiologicznych, stosownymi przepisami prawa, XXII 
Jesienne Dni Książki mogą się odbyć w formie online.    

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 zostać przyznane wyróżnienia specjalne dyrektora GOK i GBP. 

3) Jury konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród 
równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród. 

4) Decyzja jury jest ostateczna. 

5) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

6) Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com, Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach 
www.biblioteka-buczkowice.pl oraz fanpage’u GOK i GBP. 

7. Przetwarzanie danych osobowych: 

1) Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 
można pobrać ze strony internetowej GOK-u (uczestnicy – karta zgłoszenia, załącznik nr 1; 
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nauczyciele/instruktorzy – wykaz zgłoszeń konkursowych, załącznik nr 2). W przypadku 
uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób 
niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem 
możliwości udziału w konkursie. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, 
informujemy, iż: 

 Administratorami Danych Osobowych są Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,  
ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 8177 120, e-mail: 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach im.  
S. Staszica w Buczkowicach, ul. Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice REGON: 240721570, tel. 
(33) 8177 310, e-mail: gbp@biblioteka-buczkowice.pl. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych,  
z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie 
na adres siedziby administratora. GBP powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pisząc na adres e-mail: gbp_rodo@biblioteka-buczkowice.pl lub listownie na 
adres siedziby administratora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz 
w celach archiwalnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. a RODO. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu. 
Równocześnie informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do administratorów 
obsługujących systemy teleinformatyczne GBP i GOK oraz Urzędu Gminy Buczkowice, Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej oraz placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy 
Buczkowice. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że 
istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia 
skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie. 

8. 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 do wykorzystania prac konkursowych oraz danych  
i wizerunku autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez 
wypłacenia honorariów autorskich. 

3) Informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,  
tel. 33 8177 120, e-mail: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. 

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
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