Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci
„W Krainie Czarów...”
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu „W Krainie Czarów...” (zwanym dalej „Konkursem”) na
napisanie bajki dla dzieci.
2. Konkurs jest organizowany przez Fundację ALTER zwane dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 najlepszych bajek dla dzieci, które zostaną opublikowane.
4. Tematyka bajek nawiązuje do czasów i magii, z uwagi na specyfikę miejscowości Spytków, która
jest wioską tematyczną o nazwie: "Spytków - Wioska Czarów i Magii".
II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, bez względu na wiek.
3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz
nie biorącą udziału w innych konkursach.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
III. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa do 28.09.2015r.
2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora
10 najciekawszych bajek, które zostaną opublikowane.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają
wymagania Konkursowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza
Regulamin.
IV. Wytyczne dotyczące bajki
1. Organizator zastrzega, że bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
2. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi
małoletnich.
3. Utwór musi być zostać nadesłany w języku polskim.
4. Organizator ustala, że minimalna długość bajki wynosi 4 strony, a maksymalna 10 stron formatu
A4 (czcionka 12 Times New Roman 12).
5. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według następujących kryteriów: ciekawy i oryginalny
pomysł, tematyka związana z czarami i magią.
V. Zasady przesyłania pracy
1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie do 28.09.2015r.
2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: wioskaczarow@gmail.com wpisując
w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko autora bajki.
Projekt "Spytkowskie magiczne bajki - przedsięwzięcie promujące ideę Odnowy Wsi”
jest współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora.
VI. Nagrody
1. Główną nagrodą przyznaną autorom najciekawszym prac konkursowych jest umieszczenie bajek w
zbiorczej publikacji "W Krainie Czarów..." wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
2. Dodatkowo dla najciekawszych bajek Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody:
odtwarzacze MP3 lub MP4.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie na stronie www.fundacjaprobus.eu
VII. Prawa autorskie
1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu
zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych.
2. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się przez podpisanie oświadczenia, które
przygotuje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji bajki, z poszanowaniem
oryginalnej formy.
VIII. 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. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 833 późn. zm.)
4. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie na stronie www.fundacjaprobus.eu
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