
Regulamin Konkursu Literackiego  
pt. „Bajkotwórstwo inspirowane Andersenem” 

Organizator: 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna  

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

Partner: 

Wiązowski Teatr Muzyczny 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży 
 Promocja czytelnictwa  
 Budowanie więzi rodzinnych i społecznych 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie dowolnie bajki, baśni, opowieści dzieci lub 
scenariusza do bajki dla dzieci (dalej praca konkursowa) 

2. Praca konkursowa powinna być inspirowana twórczością lub biografią Hansa 
Christiana Andersena.  

3. Postaciami pracy konkursowej mogą być wymyślone osoby, figury, postacie. 
Dodatkowo będą punktowane prace, w których postaciami będą postacie z baśni 
Andersena. 

4. Tekst bajki należy przygotować w formie elektronicznej w edytorze testu.  
5. Praca konkursowa nie może być dłuższa niż 18000 znaków (maksymalnie 10 stron). 
6. Konkurs prowadzony jest w 4 kategoriach wiekowych: 
a) Klasa I – III Szkoła Podstawowa 
b) Klasa IV – VI Szkoła Podstawowa  
c) Klasa VII – VIII Szkoła Podstawowa 
d) Prace rodzinne 

  Termin i forma dostarczania prac. 

1. Konkurs trwa od 2 kwietnia do 10 maja 2021 r. 
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 
3. Prace konkursowe należy przesłać mailem na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl 

lub zapisy@gok-wiazowna.pl 
4. Ostateczny termin przesyłania prac upływa 10 maja 2021 r. 
5. Praca konkursowa musi zawierać: tytuł, treść bajki lub scenariusza, imię i nazwisko 

autora, wiek autora pracy, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor pracy.  
6. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. 

  



Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody konkursowe.  

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 28 maja 2021 r.  
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie https://bibliotekawiazowna.pl 

I www.gok-wiazowna.pl 
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach mailowo, najpóźniej 28 maja 

2021 r.  
4. Wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatorów.  

Termin wręczania nagród zostanie podany najpóźniej 28 maja 2021 r.  
5. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatorów pięcioosobowe jury.  
6. Ocena jury jest ostateczna. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród i wyróżnień w dowolnej 

konfiguracji, w zależności od decyzji jury. 
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  
9. Organizator przewiduje nagrodę specjalną. Nagroda specjalna to opracowanie  

i wystawienie pracy konkursowej przez Wiązowski Teatr Muzyczny.  
10. Wiązowski Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo do: ingerencji w tekst, korekty 

tekstu, wykorzystania wybranych fragmentów pracy konkursowej. O wszelkich 
modyfikacjach autor pracy konkursowej zostanie poinformowany. 
 

 Kryteria oceny: 

1. Pomysłowość 
2. Odniesienie do twórczości Hansa Christiana Andersena lub jego biografii.  
3. Wykorzystanie postaci z baśni Andersena.  
4. Kreatywność 
5. Umiejętności pisarskie 

 

 Postanowienia ogólne. 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną 
publikację pracy konkursowej. 

2. Publikacja może nastąpić we wszystkich formach wskazanych przez organizatorów: 
strony internetowe organizatorów, portale społecznościowe organizatorów, prasa 
lokalna.  

3. Przekazanie praw do publikacji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  
4. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

Równocześnie Organizator zobowiązany jest każdorazowo do podania imienia 
 i nazwiska autora pracy.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie podpisanego scanu formularza 
zgłoszeniowego lub jego dostarczenie do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna ul. Kościelna 41 lub Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie  
ul. Lubelska 53.  

Załączniki : 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 



 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
KONKURSU LITERACKIEGO  

„BAJKOTWÓRSTWO INSPIROWANE ANDERSENEM” 
 

zorganizowanego przez 
                     Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna  
                    i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

 
          z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i Młodzieży 
 

Termin dostarczenia prac konkursowych w wybranej formie 
 upływa 10 maja 2021 r.  

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek uczestnika  

Klasa, szkoła  

Adres uczestnika, telefon, e-mail  

Rodzice / opiekunowie 
uczestnika konkursu 
(imię, nazwisko, telefon, email)  
 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia 
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem/-am 
poinformowany/-a, iż podanie w/w danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 
potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto przysługuje mi prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Wyrażam zgodę na ingerencję w tekst, korekty tekstu, wykorzystania wybranych 
fragmentów pracy konkursowej przez Wiązowski Teatr Muzyczny oraz 
Organizatorów konkursu.  
 
 
 
..............................................   ..............................................  
     (własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu)        (własnoręczny podpis Rodzica/Opiekuna) 


