
 

 

 

 

Zapraszamy uczniów 
szkół podstawowych 

do udziału  
w konkursie!!  

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem konkursu pt: ”Opowiem Ci bajkę…- Dzieci dzieciom”, jest Wydział Edukacji  

i Sportu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół nr 31 

Specjalnych w Bydgoszczy.   

II. Uczestnicy konkursu  

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych  z miasta 

Bydgoszczy w ramach realizowanego projektu pt” BAJKOWA BYDGOSZCZ”.  

 

1. Konkurs realizowany jest w kategorii wiekowej: 
 

 klasy IV-VII szkoły podstawowej 

2. Przedmiotem konkursu są wyłącznie prace indywidualne. 

3. Prace konkursowe mogą być wykonane w ramach zajęć szkolnych lub poza szkołą. 

4. Zgłoszenia pracy może dokonać nauczyciel, opiekun zajęć pozaszkolnych. 

5. Czas trwania konkursu: 24.04 – 18.05.2018r.  

III. Zakres tematyczny 

Uczestnicy konkursu wykonają  dowolną techniką pracę plastyczną  pt” Opowiem Ci 

bajkę…Dzieci -  dzieciom”,” na arkuszu formatu  A-3.  

 

 

 

 



 

 

IV. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu, 

2. Zachęcenie uczestników do czytania poezji. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. 

V. Nagrody: 

1. W kategorii wiekowej przyznaje się nagrody za  I, II i III miejsce. 

2. Komisja Konkursowa  ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród 

specjalnych. 

3. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres ul. Fordońska 17 

Sekretariat szkoły  do dnia 18 maja, do godz. 15.00. 

4. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Bajkowa Bydgoszcz”.  

5. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na odwrocie drukowanymi literami  

wg kolejności: 

     Autor, tytuł, klasa, szkoła, adres instytucji (z kodem pocztowym),  

     Tel kontaktowy, e- mail  oraz informacje dotyczące osoby zgłaszającej pracę. 

VII. Komisja Konkursowa: 

1. Wyniki konkursu i  uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi dnia 3 czerwca  

2018 roku na Wyspie Młyńskiej w czasie trwania VI Edycji imprezy plenerowej  

pt: „Bajkowa Bydgoszcz” 

2.  Decyzje Komisji Konkursowej  są ostateczne i niepodważalne.  

Nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VIII. Zasady uczestnictwa: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

3. Konkurs ma charakter jawny. 

4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie muszą wyrazić zgodę  

na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych swoich dzieci przez 

organizatorów konkursu. 



 

 

5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie odpowiadają za naruszenie 

dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej 

pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich 

kosztów obrony praw organizatorów konkursu oraz zaspokojenia roszczeń 

poszkodowanych. Organizator konkursu nie ponosi  odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do konkursu prac. 

6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na prawo dla 

organizatorów imprezy plenerowej „Bajkowa Bydgoszcz”  do nieodpłatnej prezentacji 

wszystkich prac zgłoszonych do konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na 

wernisażach, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 

publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac 

innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na 

wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony. 

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

 
 

       Serdecznie zapraszam  
 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 


