Regulamin Konkursu
Krakowski szlak Bajkoteki – zostań ilustratorem

§1
Organizator Konkursu
1. Konkurs pod tytułem: Krakowski szlak Bajkoteki – zostań ilustratorem, zwany dalej Konkursem
organizuje: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty z siedzibą os. Centrum A 6a, 31 – 923 Kraków
zwane dalej Organizatorem.
Konkurs odbywa się pod patronatem:
 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, z siedzibą 31-124 Kraków, ul. Rajska 1;
 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, z siedzibą 31-949 Kraków, os. Zgody 1
zwanych dalej Patronami.
2. Konkurs realizowany jest w dniach 2 maja – 3 czerwca 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
Krakowie.
3. Konkurs stanowi realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.
4. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa.
§2
Cele i temat Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
 podniesienie poziomu zainteresowania dzieci literaturą piękną, a szczególnie poezją
 rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży czytelnictwem
 pobudzanie twórczej ekspresji dzieci inspirowanej poezją
 popularyzacja twórczości Tadeusza Śliwiaka
 wyłonienie wśród zgłoszonych na konkurs prac ilustracji do planowanej publikacji „Krakowski
szlak Bajkoteki”
2. Przedmiotem Konkursu „Krakowski szlak Bajkoteki – zostań ilustratorem ” jest wykonanie ilustracji do
wybranego wiersza Tadeusza Śliwiaka o tematyce krakowskiej.
Wiersze do ilustrowania:
1. Jakie to miasto?
2. Jesienny wiatr
3. Przekupka i żak
4. Wiewiórka z Plant
5. Diabeł i baba
6. Krakowski hejnał
7. Kataryniarz
8. Przedświąteczne stragany
9. Krakowski dorożkarz
10. Nocna Ballada
11. Szopkarze ze Zwierzyńca
12. Wawelski Smoczek
13. Wawelskie groby królów
14. Ciuchcią na Bielany
15. Paweł mieszka na Ugorku

§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I –VI szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa.
2. Do Konkursu może zostać zgłoszonych z jednej szkoły lub biblioteki publicznej maksymalnie 6 prac.
3. Każdy wiersz stanowi osobną kategorię.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalne 2 prace będące ilustracjami różnych wierszy Poety
(wybranych z listy powyżej).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta ani członków Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, techniką płaską, w formacie A4.
2. Maksymalna liczba prac zgłoszonych do konkursu od jednego uczestnika wynosi 2. Jeden uczestnik nie
może zgłosić dwóch prac będących ilustracjami tego samego wiersza.
3. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
 imię, nazwisko oraz klasę i pełną nazwę szkoły, do której uczęszcza autor ilustracji
 tytuł ilustrowanego wiersza
4. Do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka zgodne
z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Prace bez podpisanego oświadczenia nie będą
brały udziału w Konkursie.
5. Prace z danej szkoły wraz z dołączonymi oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych składa lub
przesyła nauczyciel prowadzący lub pracownik danej biblioteki publicznej na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, 01-124 Kraków
Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci – parter, p. 48
6. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
7. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa z dniem 3 czerwca 2016 r.
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§5
Komisja Konkursowa
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
W skład komisji wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Patronów Konkursu.
Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
Konkurs jest jednoetapowy.
Zakończenie Konkursu i przyznanie wyróżnień odbędzie się 17 czerwca 2016 r. o godz. 12.00
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6
Nagrody
1. Spośród wszystkich zgłoszonych na Konkurs prac Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia.
2. Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność i odzwierciedlenie tematu Konkursu.
3. Prace biorące udział w Konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez
Wypożyczalnię i Pracownię dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a zdjęcia
nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i Patronów
Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

5. W przypadku prac, które zdobędą I miejsca w swoich kategoriach (każdy wiersz stanowi kategorię),
zostaną one uhonorowane zamieszczeniem w charakterze ilustracji wierszy Tadeusza Śliwiaka w książce
„Krakowski szlak Bajkoteki” wydawanej w ramach projektu pod tym samym tytułem, dofinansowanej ze
środków Urzędu Miasta Krakowa. Autorzy ilustracji zrzekają się praw autorskich do prac. Zostaną oni
wymienieni w publikacji z imienia i nazwiska.
6. Każdy autor pracy zamieszczonej w książce „Krakowski szlak Bajkoteki” otrzyma 2 egzemplarze autorskie
książki.
§7
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie.
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny u Organizatora, Patronów Konkursu oraz u nauczycieli/bibliotekarzy
prowadzących ze szkół biorących udział w Konkursie.
2. Uczestnicy Konkursu akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z wyłączeniem
warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie
internetowej Organizatora oraz na stronach Patronów.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
6. Materiały reklamowo - promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Konkursu oraz osób
trzecich.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2016 r.

