
Regulamin konkursu „Napisz z nami bajkę” - opowiadania inspirowane rzeszowszczyzną. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Napisz z nami bajkę” (zwanym dalej „Konkursem”) na 

napisanie bajki dla dzieci.  

2. Konkurs „Napisz z nami bajkę” (dalej Konkurs) organizowany jest przez Estradę Rzeszowską, 

samorządową instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 04, o numerze REGON 000279806 i numerze 

identyfikacji podatkowej NIP 8130269058, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 24, (dalej 

Organizator). 

3. Celem Konkursu jest wyłonieni najlepszych bajek dla dzieci (plus ilustracje do bajki), które 

zostaną umieszczone w książce elektronicznej (e-booku), stworzonej przez Organizatora. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, bez względu na wiek. Z zastrzeżeniem, że 

uczestnictwo osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz 

nie biorącą udziału w innych konkursach. 

4. Zgłoszenie bajki do Konkursu może dokonać tylko jej autor lub rodzic/opiekun prawny osoby 

niepełnoletniej. 

5. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  

III. Zasady konkursu 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 18.06.2020 i trwa do 20.08.2020. 

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

najciekawszych bajek inspirowanych rzeszowszczyzną, które zostaną umieszczone w e-booku.  

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

wymagania Konkursowe.  

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

Regulamin.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku 

niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  



6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez 

Organizatora.  

IV. Wytyczne dotyczące bajki 

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

wczesnoszkolnym.  

2. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu 

rozwojowi małoletnich.  

3. Utwór musi być zostać nadesłany w języku polskim.  

4. Organizator ustala, że minimalna długość bajki wynosi 4000 znaków.  

5. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów: ciekawy, 

oryginalny pomysł i wyrazisty morał.  

V. Zasady przesyłania pracy 

1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do 

20.08.2020.  

2. Prace konkursowe należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie 

https://inkubatorkultury.wixsite.com/napiszbajke lub pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJqGKXufCHyiLScBXPVDtzO8t17TTp8waqJnx2

NVUn5fiuQ/viewform 

3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora 

Konkursu.  

 

VI.Nagrody 

1. W Konkursie zostaną nagrodzone najciekawsze bajki wybrane przez Komisję Konkursową.  

2. Pierwszą i główną nagrodą przyznaną autorom najciekawszym prac konkursowych jest 

umieszczenie bajki w e-booku wraz z imieniem i nazwiskiem autora.  

3. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się podczas festiwalu Wschód Kultury 

Europejski Stadion Kultury w dniach 28 – 30 sierpnia 2020. 

 
VII. Prawa autorskie 

1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik 

Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw 

zależnych do zgłoszonych do konkursu bajek. 

https://inkubatorkultury.wixsite.com/napiszbajke
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJqGKXufCHyiLScBXPVDtzO8t17TTp8waqJnx2NVUn5fiuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJqGKXufCHyiLScBXPVDtzO8t17TTp8waqJnx2NVUn5fiuQ/viewform


2. W zamian za przyznanie nagrody Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych 

oraz praw zależnych do zwycięskich bajek. W tym celu laureaci Konkursu zobowiązują się do 

podpisania z Organizatorem umowy nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych do nagrodzonych bajek.  

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 i pokrewnych osób trzecich.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w pkt 

1 się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia z odpowiedzialności 

Organizatora oraz pokrycia ewentualnej szkody jaką poniósł Organizator w związku z 

roszczeniami osób trzecich. W razie wystąpienia przeciwko Organizatorowi z jakimikolwiek 

roszczeniami ze strony osób trzecich w związku z opublikowaniem bajek przesłanych do 

konkursu, osoba zgłaszająca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zwolnienia 

Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu. W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby 

trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw lub dóbr w związku z 

opublikowaniem bajek, osoba zgłaszająca zobowiązana będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy 

po stronie Organizatora i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie roszczenia 

powoda wraz z innymi kosztami. 

3. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia  wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia i organizacji Konkursu, w tym wyłonienia 

zwycięzców Konkursu oraz upowszechnienia informacji na temat Konkursu, jego Uczestnikach, 

zwycięzcach oraz jego promocji, a w konsekwencji zezwala Organizatorowi m.in. na 

opublikowanie jego imienia, nazwiska, wizerunku na swoich stronach internetowych Estrady 

Rzeszowskiej, a także w mediach społecznościowych. 

4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

5. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej: „RODO”), zgodnie z art. 13 Organizator informuje o 



zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz o przysługujących prawach z 

tym związanych:  

a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu od 

Uczestników jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 

Rzeszów. Dane kontaktowe administratora danych: Estrada Rzeszowska z siedzibą w 

Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  

iod3@erzeszow.pl 

b. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

- za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją 

Konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców Konkursu oraz upowszechnieniem informacji na 

temat Konkursu, jego Uczestnikach, zwycięzcach oraz jego promocji. Dane osobowe ponadto 

będą przetwarzane w celach: ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z 

Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, rozpowszechniania i promowania kultury, w ramach 

prowadzonej przez Administratora działalności statutowej, jako zadań realizowanych w 

interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit.f) RODO. 

c. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Administratora 

bezpośrednio związani z organizacją Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej, podmioty 

uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy 

z Administratorem  oraz szeroki krąg odbiorców, użytkowników internetu, mediów 

społecznościowych.  

d. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla 

jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

e.  Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

• dostępu do treści danych  osobowych oraz sprostowania w przypadku gdy dane 

osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe, 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , 

• żądania usunięcia danych w przypadku gdy danie nie są już niezbędne do celów, na 

które zostały zebrane lub były przetwarzane, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, przed 

rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji do Administratora, przy 

czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. 



• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

f. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do 

uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród. 

g. Podane dane Uczestnika  nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą  

profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 


