
 Konkurs Internetowy „Opowieści z Bajkowego Lasu” 

Regulamin Konkursu Internetowego 
„Opowieści z Bajkowego Lasu”  

na opowiadanie/baśń. 
 

1. Postanowienia ogólne: 
 

1) Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury i Stowarzyszenie ŻDK 
„ Żedekuś”. 

2) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej ŻDK – 
www.zedek.pl  

 
3) Przedmiotem konkursu jest dopisanie do przygotowanego przez organizatorów 

konkursu początkowego fragmentu krótkiej historii w formie opowiadania lub 
opowiadania z dialogiem,  utrzymanego w konwencji baśniowej. 

 
4) Cele konkursu: 

▪  popularyzowanie twórczego modelu spędzania wolnego czasu,  
▪  rozwijanie kompetencji językowych u dzieci, 
▪  rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u 

dzieci. 
 

2. Zasady udziału w konkursie: 
1) Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV– VI oraz uczniów klas VII– VIII. 

 
2) Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej z terenu miasta i 

gminy Żychlin. 
 

3. Zasady konkursu: 
1) Konkurs jest realizowany za pośrednictwem Internetu.  

 
2) Konkurs trwa w terminach: 

◦  17 marca 2020 do 20 marca 2020 
◦  24 marca 2020 do 27 marca 2020 
◦  31 marca 2020 do 03 kwietnia 2020 
◦  07 kwietnia 2020 do 10 kwietnia 2020 

 
3) W tym okresie we wtorki (terminy podane w punkcie 3.2 regulaminu) na 

stronach internetowych Żychlińskiego Domu Kultury opublikowany będzie 
początkowy fragment opowiadania. Zadaniem uczestników jest rozwinięcie 
opowiadania – dopisanie dalszego ciągu historii zasygnalizowanej w 
początkowym fragmencie. 

 
4) Aby wziąć udział w konkursie należy: 



 Konkurs Internetowy „Opowieści z Bajkowego Lasu” 

 wysłać najpóźniej do piątku (terminy podane w punkcie 3.2 regulaminu)  
e-mail w tytule maila należy wpisać „Konkurs na opowiadanie”, a w treści 
wpisać dane autora pracy: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna dziecka, pod kierunkiem którego powstawała praca, 
wiek, adres zamieszkania, telefon  kontaktowy. 

 jako załącznik przesłać pracę w formie pliku tekstowego najpóźniej do 
piątku (terminy podane w punkcie 3.2 regulaminu). 

 Adres, na który należy przesyłać pracę: stowarzyszenie@zedek.pl 
 

5) Praca nie powinna być krótsza niż 1 strona wydruku A-4 i nie powinna być 
dłuższa niż 2 strony wydruku A-4.  Praca powinna być napisana czcionką 
Times New Roman, wysokość czcionki 14 

 
4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1) Konkurs będzie rozstrzygany każdorazowo w poniedziałek poprzedzający 
publikację fragment przez cztery tygodnie (terminy podane w punkcie 3.2 
regulaminu). 

2) Komisja konkursowa po dokonaniu wyboru najciekawszego opowiadania 
opublikuje wyniki na stronach ŻDK. 

3) Komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: 
▪  zgodność przesłanego opowiadania z zarysem fabuły zaprezentowanym w 

początkowym fragmencie,  
▪  dbałość o piękno języka i poprawność, 
▪  zgodność przesłanego opowiadania z konwencją baśni,  
▪  oryginalne i ciekawe ujęcie tematu. 

4) W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe (gry planszowe) w 
kategoriach  
◦  uczniowie klasy IV – VI  szkoły podstwowej 
◦  uczniowie klasy VII – VIII szkoły podstawowej 

5) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody lub 
przyznania nagród równorzędnych. 

6) Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o 
terminie odebrania nagrody. 

 
5. Sprawy różne: 

1) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 
2) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga organizator 

konkursu, czyli Żychliński Dom Kultury. 
3) Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych ŻDK. 
4) Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 
5) Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie 

ŻDK lub pod numerem telefonu (24) 351 20 57 (osoba do kontaktu – Renata 
Dziuba) 


