
 

KONKURS LITERACKI 

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału 

 w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim 

 „Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii”.  

 

Zadanie konkursowe: napisanie bajki na temat związany z ekonomią. Bajka musi być 

skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i być zgodna z tematem 

Konkursu. 

 

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej 

oraz nie biorącą udziału w innych konkursach. 

 

Utwór musi zostać nadesłany w języku polskim i być w całości dziełem autora. 

Autor nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem, a pseudonimem. 

 

Warunki techniczne: Organizator ustala, że maksymalna długość bajki wynosi 8 stron 

maszynopisu (Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15.) Utwór może być napisany 

wierszem lub prozą. 

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, w każdej grupie jurorzy wybiorą 5 

nagrodzonych utworów. 

• 10-15 lat 

• 16-21 lat 

 

Kryteria oceny pracy: zrozumienie i zrealizowanie tematu, kreatywność oraz oryginalność 

pomysłu. Oprócz tego będzie zwracana uwaga na bogactwo języka, poprawność stylistyczną 

oraz ortografię. 

 

Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do 

30.11.2020r. do godziny 23:59. 

 

Prace konkursowe należy przesyłać na adres 

mailowy: ekonomia.w.bajce@gmail.com wpisując w temacie wiadomości pseudonim 

autora. Należy również przesłać podpisany formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1) oraz 

zgodę na uczestnictwo i przetwarzanie danych (Załącznik 2). Prosimy o przesłanie skanów 

dokumentów lub o wyraźne zdjęcie. 

 

 



 

 

 



 
 
Załącznik 1 
 

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika I Ogólnopolskiego Konkursu literackiego  

„Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii” 

 
 

Imię i Nazwisko Uczestnika  

Pseudonim  

Wiek  

Szkoła/Uczelnia  

Klasa  

Adres email  

Tytuł pracy konkursowej   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA*
1
  

 I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii" 

 

 

 Działając w imieniu własnym/na rzecz Uczestnika Konkursu
2
 

……………………………………………..………………………………, wyrażam zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym się zapoznałem/am* i którego treść akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/Uczestnika przez Organizatorów Konkursu, tj. 

Stowarzyszenie Bajka w celu realizacji Konkursu, a także przez Partnerów Konkursu w celu upowszechnienia 

informacji i promocji Konkursu oraz opublikowania jego wyników na zasadach zawartych w Regulaminie. 

Oświadczam, że Utwór zgłoszony do Konkursu został skomponowany samodzielnie przeze mnie/ Uczestnika 

i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich,  

w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora Konkursu 

odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

Oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu własnym/Uczestnika
3
, że w przypadku otrzymania nagrody w 

Konkursie przeniosę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu albo udzielę licencji wyłącznej w 

zakresie praw majątkowych i praw pokrewnych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie Utworu na zasadach 

określonych w VII punkcie Regulaminu Konkursu.  

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego warunki w imieniu 

własnym/Uczestnika.  

 

 

  __________________________ 

(data i podpis Uczestnika/rodzica/opiekuna*4)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić 
 



 

 

Regulamin I edycji Konkursu Literackiego 

„ Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce” 
 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce” (zwanym dalej 

„Konkursem”) na napisanie bajki dla dzieci.  

 

2. Konkurs jest organizowany przez stowarzyszenie „Bajka”, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13 w 

Olsztynie, zwanym dalej „Organizatorem”.  

 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 najlepszych bajek dla dzieci, które zostaną nagrane i umieszczone na 

płycie, stworzonej przez Organizatora. Oprócz tego konkurs ma za cel  aktywizację młodzieży i dzieci, 

edukację w zakresie literatury i ekonomii oraz popularyzację wiedzy o oszczędzaniu i biznesie.  

 

II. Warunki uczestnictwa  

 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  

 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku od 10 do 21 lat. Z zastrzeżeniem, że uczestnictwo 

osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego. (Załącznik 2) 

 

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz nie 

biorącą udziału w innych konkursach. 

  

4. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a 

także członkowie ich rodzin.  

 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

 

III. Zasady konkursu  

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.10.2020 r. i trwa do dnia 30.11.2020 r. do godziny 23:59.  

 

2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora, po 5 najlepszych 

bajek w obu kategoriach wiekowych:  

• 10-15 lat  

• 16-21 lat  

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania 

Konkursowe.  

 

4. Autor nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem, a pseudonimem. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza regulamin.  

 

6. Płyta z nagranymi bajkami zostanie przekazana zwycięzcom oraz organizacjom wskazanym przez 

Organizatora.  

 

IV. Wytyczne dotyczące bajki  

 

1. Organizator zastrzega, że bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym i być zgodna z tematem Konkursu.  

 



 

 

 

2. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi 

małoletnich.  

 

3. Utwór musi zostać nadesłany w języku polskim i być w całości dziełem autora.  

 

4. Organizator ustala, że maksymalna długość bajki wynosi 8 stron maszynopisu (Times New Roman, 

rozmiar 12, interlinia 1,15.) Utwór może być napisany wierszem lub prozą. 

  

5. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według kryteriów: zrozumienie i zrealizowanie tematu, 

kreatywność oraz oryginalność pomysłu. Oprócz tego będzie zwracana uwaga na bogactwo języka, 

poprawność stylistyczną oraz ortografię.  

 

6. Komisja konkursowa składać się będzie z pięciu jurorów. W składzie znajdzie się przedstawiciel 

Stowarzyszenia, nauczyciel języka polskiego, specjalista w zakresie ekonomii oraz przedstawiciele 

stowarzyszeń literackich i ekonomicznych.  

7. Decyzje komisji są ostateczne.  

 

V. Zasady przesyłania pracy i uczestnictwa w Konkursie  

 

1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do 30.11.2020r. do 

godziny 23:59.  

 

2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: ekonomia.w.bajce@gmail.com wpisując w 

temacie wiadomości pseudonim autora. Należy również przesłać podpisany formularzem zgłoszeniowym 

(Załącznik 1) oraz zgodę na uczestnictwo i przetwarzanie danych (Załącznik 2). Prosimy o przesłanie 

skanów dokumentów lub o wyraźne zdjęcie. 

 

3. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem Konkursu i 

zaakceptować jego postanowienia. 

 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę w przypadku wyboru do finałowej „10” na publikację 

swoich danych jako Laureata Konkursu na stronie organizatora oraz funpage'u na Facebooku. 

  

5. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora Konkursu. 

Sugerowany format to odc. lub docx.  

 

VI. Nagrody  

 

1.W Konkursie zostanie nagrodzonych dziesięciu autorów najciekawszych bajek wybranych przez Komisję 

Konkursową. Po pięć w każdej kategorii wiekowej.  

 

2. Pierwszą i główną nagrodą przyznaną autorom 10 najciekawszych prac konkursowych jest umieszczenie 

bajki na płycie w formie słuchowiska i przetłumaczonych na język migowy audiobooka wraz z imieniem i 

nazwiskiem autora.  

 

3. Dodatkowo Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie maksymalnie do 15.01.2021 roku. Każdy uczestnik otrzyma 

informację za pośrednictwem maila. 

 

5. Nagrody zostaną oficjalnie przekazane podczas uroczystej gali lub w przypadku niemożności jej 

organizacji, zostaną przesłane pocztą w okresie maksymalnie 60 dni od ogłoszenia wyników.  



 

VII. Prawa autorskie  

 

1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu zgadza 

się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

  

2. Autorzy zwycięskich prac konkursowych przekazują autorskie prawa majątkowe do bajek na rzecz 

Organizatora. 

  

3. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się przez podpisanie oświadczenia, które zostało 

przygotowane przez Organizatora.  

 

4. 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

1781), rozporządzeniem 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. 

 

4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego 

wymagały okoliczności od niego niezależne.  

 

6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora 

 

 

 


