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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI 

„KOCIA HISTORIA – WĄSIKIEM SPISANE” 

 

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie umiejętności literackich. 

2. Możliwość zaprezentowania własnej twórczości. 

3. Kształtowanie kreatywności i uwrażliwienie na piękno oraz bogactwo języka ojczystego. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem Konkursu „Kocia historia – wąsikiem spisane" jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy. 

2. Konkurs „Kocia historia – wąsikiem spisane” przeznaczony jest dla dzieci będących czytelnikami 

Biblioteki Bemowo. 

3. W konkursie przewidziane są dwie kategorie wiekowe oceny prac: 

• I kategoria – dzieci w wieku 7-9 lat 

• II kategoria – dzieci w wieku 10-12 lat 

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania. 

5. Do konkursu przyjmowane są prace: 

a) w których występuje kot – w roli głównego lub pobocznego bohatera; 

b) zawierające wstęp, rozwinięcie i zakończenie; 

c) mające tytuł; 

d) są napisane w języku polskim. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno, samodzielnie spisane opowiadanie. Opowiadanie 

może być w formie tekstu drukowanego lub tekstu spisanego ręcznie. 

6. Pod opowiadaniem powinny się znaleźć następujące dane: 

•  imię i nazwisko autora pracy oraz wiek; 

•  imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna oraz adres e-mail rodzica.  

7. Galeria zdjęć wykonanych prac zostanie utworzona na stronach internetowych organizatora. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu. 
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2. Estetyka pracy. 

3. Samodzielność wykonania pracy. 

4. Oryginalność prezentowanych treści. 

 

 

WARUNKI KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez uczestników lub ich 

rodziców/ opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz zgody na wzięciu udziału w konkursie (załącznik nr 1). 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku/wizerunku* 

swojego dziecka oraz wizerunku innych osób* utrwalonego/ych w materiale zgłoszonym na Konkurs 

„Kocia historia – wąsikiem spisane” (w formie fotograficznej i filmowej) przez Organizatora bez 

ograniczeń czasowych za pośrednictwem jego stron internetowych, Facebooka z art. 81 ust. 1 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.). 

3. Ogłoszenie konkursu nastąpi: 11.10.2021 r.  

4. Termin składania prac: 11.10.2021-5.11.2021. 

5. Miejsce składania prac: Punkt Biblioteczny nr 143, ul. Sternicza 98 (w godzinach pracy placówki). 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi: 17.11.2021 (w Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota) – laureatów o 

wynikach Konkursu powiadomimy telefonicznie i drogą e-mailową.  

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Lista laureatów wraz z zwycięskimi pracami zostanie umieszczona na stronie Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i jej profilu na Facebooku.  

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji pracy na 

stronie internetowej Biblioteki Bemowo. 

2. Karta zgłoszeniowa, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgoda uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu: d.domagalska@e-bp.pl. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs „Kocia historia – wąsikiem spisane” 

 

Imię i nazwisko autora:………………………………….. 

Wiek................................................................... 

Mail rodzica…………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy………………………………………... 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) 

przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy plastycznej 

przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki 

określone w Regulaminie Konkursu „Kocia historia – wąsikiem spisane”. 

……………………… 

podpis rodzica 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

............................... 

(miejscowość, data) 

Wyrażam zgodę na udział 

 ......................................................................................., 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Kocia historia – wąsikiem spisane” 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu 
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………….............................. 

podpis rodzica/opiekuna 


