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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„Bajki Króla Maciusia Pieszego” 

 
§1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu literackiego „„Bajki Króla 
Maciusia Pieszego”” realizowanego w ramach projektu „ON, TY I JA NA TEJ 
SAMEJ DRODZE – III edycja” dofinansowanego z rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 
zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami konkursu są: 
 Starostwo Powiatowe w Gołdapi  
 Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi  
zwani dalej „Organizatorem”. 

3. Celem konkursu jest: 
a. popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa, 
b. edukacja bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,  
c. podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz 

uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się na drodze. 
4. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego. 
5. Konkurs trwa do 15 października 2015 roku. 

 
§2. 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.  
 

§3. 
1. Bajka powinna być adresowana do odbiorców w wieku 3-6 lat lub 6-10 lat.  
2. Praca powinna opisywać prawidłowe zachowania na drodze, zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze lub okazywanie wzajemnej życzliwości 
użytkowników dróg w oparciu o przestrzeganie prawa ruchu drogowego itd. 

3. Bajka może być napisana wierszem lub prozą. 
4. Bajka może być dotychczas publikowana w prasie bądź w internecie, nie może 

być jednak nagradzana w innych konkursach. Zgłoszona do konkursu bajka 
bezwzględnie musi być własnego autorstwa. 

 
§4. 

2. Uczestnik w ramach konkursu może napisać 2 bajki w języku polskim 
i przedłożyć je wraz z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem. 

3. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.  
4. Praca powinna być napisana na maksymalnie 2 stronach formatu A4, wielkość 

liter umożliwiająca swobodne odczytanie treści.  
5. Sposób pisania bajki jest dowolny: pisana ręcznie lub komputerowo. 

 
 
 
 



 

 
ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – III edycja 

Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 

 

 
§5. 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego 
zgłoszenia (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) i pracy konkursowej do dnia 
15 października 2015 roku na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 
1, 19-500 Gołdap, pok. 33, lub pocztą elektroniczną (scan) na adres: 
inwestycje@powiatgoldap.pl  lub faksem na nr 87 615 44 45 
2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie, tj.: 

a) prace dostarczone po terminie, 
b) zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo, 

      c) zgłoszenie pracy w innej formie lub wymiarze niż dopuszczalny. 
 

§6. 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, 

niekompletne lub dostarczone po terminie. 
2. Złożone do konkursu bajki nie będą odsyłane.  

 
§7. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję 
konkursową powołaną przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny nadesłanych prac przyzna nagrody 
rzeczowe za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia.  

3. Zwycięskie bajki zostaną opublikowane w formie książkowej do końca 
roku 2015.  

4. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 października 2015 r. 
6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. 
7. Zwycięscy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o wygranej 

oraz sposobie odebrania nagrody.  
8. Nagrody nie odebrane przez uczestników zostaną przekazane w innym 

terminie niż planowany. 
9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 
§8. 

Uczestnik poprzez nadesłanie zgłoszenia do konkursu wyraża tym samym zgodę na 
publikację bajki na stronach internetowych Organizatora, w formie książkowej 
i oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z bajki na 
następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, 
sporządzanie cyfrowego zapisu utworu i jego wydruku komputerowego, 
zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku elektronicznym, publikację 
i rozpowszechnianie poprzez publikację książkową, sieć internet oraz wykorzystanie 
utworu w celu promocji i reklamy Organizatora, publiczne wykonanie lub publiczne 
odtworzenie.  
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§9. 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu 

i warunku udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. 
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 
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Załącznik nr 1  
 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU LITERACKIEGO 
„Bajki Króla Maciusia Pieszego”  

 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 
 
Wiek ………………..  
 
Adres zamieszkania 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczenie uczestnika: 

 Jestem autorem pracy i posiadam do niej prawa autorskie, nie naruszając 
praw autorskich osób trzecich, 

 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję, 
 Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie zgłoszonej 

pracy konkursowej, 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

przez organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą wykorzystane do celów 
promocyjno – edukacyjnych. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich 
do nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 

 
 
 
 
…………………………………………………… 
Data i czytelny podpis  
 
 
 
 
 


