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Regulamin Konkursu  „Polska Bajeczna – legendy jak malowane” 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy konkurs zostaje ogłoszony na potrzeby bibliotekarza-podróżnika, autora projektu Polska Bajeczna, 

zwanego dalej Organizatorem, który w 2020 roku wyrusza na samotną wyprawę rowerową dookoła Europy,  

a w czasie tej wyprawy będzie się zajmował popularyzacją polskich legend i baśni ludowych we wszystkich 

krajach na swojej trasie. 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą. 

3. Konkurs trwa od dnia 12 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. 

4. Celem konkursu jest popularyzacja polskich legend i baśni ludowych oraz promocja polskiego dziedzictwa 

kulturowego za granicami kraju. Zwycięskie prace konkursowe posłużą jako materiały edukacyjne i promocyjne 

przy realizacji projektu podróżniczego Polska Bajeczna. 

5. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 13. roku życia za pisemną zgodą swoich przedstawicieli 

ustawowych. Dopuszcza się prace będące wynikiem pracy zespołowej (np. grupy przedszkolnej) pod warunkiem 

uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie dla każdego członka zespołu. 

 

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

6. Aby móc wziąć udział w konkursie należy wykonać Pracę Konkursową spełniającą kryteria omówione w p. 7. 

Regulaminu Konkursu, a następnie przedłożyć ją w formie elektronicznej lub papierowej (szczegóły w p. 10). 

7.  Praca Konkursowa to: 

a) graficzne przedstawienie wybranej legendy w formie min. 4 a max. 6 ilustracji, z których każda powinna 

przedstawiać następujący po sobie epizod z wybranej legendy, tak aby sam obraz był jak najbardziej czytelny 

i pozwalał odbiorcy poznać treść legendy – punkty za czytelność 1/3  ogólnej oceny pracy konkursowej; 

b) ilustracje wykonane dowolnie wybraną przez uczestnika konkursu plastyczną formą płaską, tj. rysunek 

kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera) – punkty za walory artystyczne 

to 1/3 ogólnej oceny pracy konkursowej. 

c) ilustracje ponumerowane (w systemie „1z6”, „2z6”, […] „6z6”), wykonane na oddzielnych arkuszach papieru 

(rozmiar minimum A4), a następnie przesłane w formie papierowej lub przetworzone cyfrowo w oddzielnych 

plikach (najlepiej PDF) i przesłane w formie elektronicznej – punkty za jakość wykonania to 1/3  ogólnej oceny 

pracy konkursowej. 

8. Prace konkursowe będą oceniane w pięciu kategoriach: 

I. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, 

II. Legenda o Smoku Wawelskim, 

III. Legenda o Syrence Warszawskiej, 

IV. Legenda o Panu Twardowskim, 

V. Legenda o Koziołkach Poznańskich. 
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III. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE 

9. Do Konkursu jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę do jednej kategorii, przy czym ten sam uczestnik może 

zgłosić prace do więcej niż jednej kategorii. 

10. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od dnia 12 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku w formie: 

a) elektronicznej pod adresem biblioteka@biblioteka.kostrzyn.pl  wraz z załączonym skanem wypełnionego 

i podpisanego formularza zgłoszeniowego, 

b) papierowej pod adresem Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą, ul. Dworcowa 7,  

66-470 Kostrzyn nad Odrą wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym. 

11. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

a) Pracę konkursową spełniającą kryteria omówione w p. 7. Regulaminu Konkursu. 

b) Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polskabajeczna.blogspot.com oraz 

www.biblioteka.kostrzyn.pl, w którym należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, numer telefonu 

kontaktowego, adres do korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

zrealizowania założonych przez organizatora celów. 

12. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, 

nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. 

 

IV. NAGRODY 

13. Za udział w Konkursie Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, w tym: 

a) zestawy książek i gier edukacyjnych za pierwsze miejsce w każdej kategorii, 

b) nagrody dodatkowe dla prac wyróżnionych przez Organizatora (poza oceną Komisji Konkursowej), 

c) dyplomy uczestnictwa. 

14. O wynikach Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która zbierze się po 

upływie terminu przyjmowania zgłoszeń. Skład komisji zostanie ustalony z chwilą jej powołania. Wyniki 

konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 31 marca 2020 roku. Wtedy też nastąpi przekazanie nagród laureatom 

(przesyłka pocztowa). 

15. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

16. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną 

upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy 

konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystania na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatora, 

b) wystawienia ilustracji w ramach wystawy pokonkursowej, 

c) wykorzystania ilustracji w materiałach promocyjnych Organizatora, drukowanych i cyfrowych,  

mających na celu popularyzowanie polskich legend w Polsce oraz za granicami kraju. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem ich imienia i nazwiska. 
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V. KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) informujemy, że: 

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą  

(ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, telefon kontaktowy: 95 725 40 20). 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych Panią Moniką Matela pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału oraz przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu  

„Polska Bajeczna – legendy jak malowane”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Dane uczestnika nie będą przekazane innym odbiorcom.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi udział 

w Ogólnopolskim Konkursie  „Polska Bajeczna – legendy jak malowane”.   

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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