
Regulamin rodzinnego konkursu literackiego „W krainie Woja Drogita…” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „W Krainie Woja Drogita...” (zwanym dalej 

„Konkursem”) na napisanie bajki dla dzieci. 

2. Konkurs jest organizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie  najlepszej bajki dla dzieci, która zostanie opublikowana 

w formie ilustrowanej książeczki. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły złożone z rodzin mieszkających na terenie 

Gminy Drohiczyn. 

3. Każda rodzina może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej 

oraz nie biorącą udziału w innych konkursach. 

III. Konkurs  

1. Zadaniem uczestników  jest napisanie bajki, bohaterem której jest Woj Drogit – legendarny 

założyciel Drohiczyna, a akcja toczy się na terenach obecnej Gminy Drohiczyn.  Bajka musi 

opierać się na treści legendy o powstaniu Drohiczyna, autorstwa p. Heleny Boczoń. (legenda 

jest załącznikiem niniejszego regulaminu).  W opisie należy wykorzystać motywy 

historyczne, zabytkowe, przyrodnicze charakteryzujące naszą gminę, np. opisujące jakiś 

zabytek, miejscowość, element przyrody (jak drzewo, głaz, rzeka), itp. 

2. Bajka może zawierać wątki fikcyjne, humorystyczne w zależności od pomysłu autora. 

3. Nadesłany tekst powinien spełniać obok ww. kryteriów, kryteria gatunku literackiego -  

powinien mieścić się w definicji bajki, tj. krótkiego utworu literackiego pisanego wierszem 

lub prozą, zawierającego morał (pouczenie). 

4. Praca konkursowa może mieć trojaką formę: tekstu literackiego, tekstu literackiego 

z ilustracjami autorów lub komiksu. 

5. Prace nadesłane do konkursu powinny być pracami własnymi, indywidualnymi, wcześniej 

nie nagradzanymi oraz nie publikowanymi. 

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

i wczesnoszkolnym. 

7. Organizator ustala, że minimalna długość bajki wynosi 2 strony, a maksymalna 8 stron 

formatu A4 (czcionka 12 typu Times, interlinia 1,5). 



 

IV. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa do 25.05.2017r. 

2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora 

 najciekawszej bajki, która zostanie opublikowana w formie ilustrowanej książeczki. 

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

spełniają wymagania konkursowe: nawiązanie do motywów historycznych, zabytkowych, 

przyrodniczych etc. naszej gminy, oryginalność pracy, prosty i zrozumiały język użyty 

podczas pisania pracy, wątek humorystyczny, pouczające zakończenie (morał). 

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

Regulamin. 

V. Zasady przesyłania pracy 

1. Prace konkursowe, w wersji papierowej, podpisanej przez autorów i elektronicznej (płyta 

CD, Pen Drive, mail: sekretariat@kultura-drohiczyn.pl) należy  przekazać organizatorowi 

w terminie do 25.05.2017r. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej. 

VI. Nagrody 

1. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 rodziny / osoby -  autorzy najciekawszych bajek 

wybranych przez Komisję Konkursową. 

2. Główną nagrodą przyznaną autorom  najciekawszej pracy konkursowej jest publikacja 

napisanej przez nich bajki wraz z imionami i nazwiskami autorów, w formie ilustrowanej 

książeczki (druk – najpóźniej marzec 2018) 

3. Dodatkowo Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody: 

- I miejsce – Aparat fotograficzny 

- II miejsce – Zestaw Klocków BAMP 

- III miejsce – Rodzinny wyjazd do Parku Linowego 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie podczas Festynu Rodzinnego – 11 czerwca 2017. 

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, oraz wykorzystanie wizerunku, przez opublikowanie 

fotografii na stronach internetowych, profilach społecznościowych i za pośrednictwem 

lokalnych mediów,  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 Organizatora: www.kultura-drohiczyn.pl 

oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Drohiczyn: www.drohiczyn.pl. 

 


