
 KATOWICKIE SPOTKANIA Z BAJKĄ  2022 
24.04. – 29.04.2022r.  

 

REGULAMIN  

KONKURSU LITERACKIEGO  

 - BAJKA  ROZŚMIESZAJKA -  

 
Organizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach 
                        Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach  
           Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach  
                         Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach  
                         Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach  
 
Cele: 

1. Rozbudzenie u najmłodszych pasji czytania i zamiłowania do bajki jako najwierniejszego 
przyjaciela. 

2. Rozwijanie ekspresji literackiej, wyobraźni oraz kreatywności. 
3. Promowanie dziecięcej twórczości literackiej. 

 
Warunki uczestnictwa:  
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko w wieku od 5 do 14 lat/ grupa przedszkolna 
lub szkolna, które/która prześle jedną pracę konkursową własnego autorstwa.  

2. Nadesłane utwory literackie powinny mieć postać bajki. 
3. Wybór treści pozostawiony jest autorom prac w ramach tematu Konkursu  

                                                     – BAJKA ROZŚMIESZAJKA -  
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworu literackiego drogą mailową na adres: 

bajka@mdkkoszutka.pl . Do utworu należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. 
Kartę należy wysłać w formie skanu z niezbędnymi podpisami oraz zaznaczonymi zgodami  
i oświadczeniami. 

5. Termin nadsyłania utworów literackich upływa 22 kwietnia 2022r.  
 

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników:  
 
1. Prace będą oceniane przez Jury stanowiące reprezentację Organizatorów pod kątem 

następujących kryteriów: 
- oryginalność pomysłu, 
- zgodność z celami i tematem konkursu, 
- zachowanie cech bajki.  

2. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna 
i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Lista laureatów 
zostanie opublikowana na stronach: www.mdkkoszutka.pl , www.mdkbogucice-zawodzie.pl , 
www.mdkpoludnie.com , www.mdkligota.pl , www.mdk.katowice.pl  

4. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu konkursu w Miejskim Domu 
Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach w dniu 29.04.2022r. o godz. 17.00. 

5. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.  
 
  

Prawa autorskie i inne:  

1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich 
autorskich praw majątkowych na Organizatorów, do wykorzystania nadesłanych prac lub ich 
części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  

mailto:bajka@mdkkoszutka.pl
http://www.mdkkoszutka.pl/
http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/
http://www.mdkpoludnie.com/
http://www.mdkligota.pl/
http://www.mdk.katowice.pl/


a) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w celu udostepnienia utworu na 
stronie internetowej Organizatorów, na profilu Organizatorów oraz na portalach 
społecznościowym Facebook. 

b) Utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania. 
c) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i promowania 

Organizatorów na stronie internetowej Organizatorów, na profilu Organizatorów oraz na 
portalu społecznościowym Facebook. 

d) Wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponują Organizatorzy. 
 

2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 
dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia 
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 
rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.  

3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 
rodzic/prawny opiekun uczestników niepełnoletnich.  

4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być udostępnione przez 
Organizatorów, na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę 
na Konkurs opiekun prawny autora pracy, zgadza się na jej upowszechnienie, w tym na 
udostępnianie przez Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy instytucji, 
którą uczestnik reprezentuje.   

5. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek 
wynagrodzenie.  

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na 
Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania. 

 
Koordynator Konkursu: 

MDK „Koszutka”  - Lidia Korzeniowska – Drapacz, lidia.drapacz@mdkkoszutka.pl  608-549-089  

 

 

 

 

Sprawy nie objęte Regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy Konkursu. 
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