
Regulamin Konkursu  

 

„Bajka, która uczy” 

 

§ 1 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bajka, która uczy” i jest zwany dalej: 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, 

społecznego i emocjonalnego dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca” w Tarnowie, 

dalej „Stowarzyszenie”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 03 do 22 lutego 2021 r. W tych 

dniach należy składać prace konkursowe, wysyłając na adres: mapziarno@gmail.com 

4. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy związanej z edukacją prawną dzieci i 

młodzieży.  

§ 2 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych – uczniowie 

nauczania początkowego. 

2. Każda klasa może przystąpić do Konkursu indywidualnie i może być autorem więcej 

niż jednej pracy.  

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie gazetki klasowej 

związanej z Chomikiem Paragrafem. Gazetka powinna nawiązywać do treści 

bajki prawniczej. Bajka „Internetowe szaleństwa” dostępna jest na kanale You 

Tube Podaruj Dzieciom Promyk Słońca a także na stronie www.pdps.pl  

4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich i 

została wykonana osobiście. 

6. Dane osobowe podane przez uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem 

udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i 

innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, przy czym każdy uczestnik 

do pracy powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, w tym też na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, klasy i szkoły, oraz pracy konkursowej 

z podaniem jej tytułu na stronie internetowej Stowarzyszenia, oraz w mediach 

społecznościowych i innych materiałach tworzonych przez Stowarzyszenie. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Stowarzyszenie praw autorskich do pracy konkursowej z dniem złożenia tej pracy.  

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania przez Stowarzyszenie prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie 

publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych 

formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych 

prac publicznie w ramach działalności Stowarzyszenia.  

http://www.pdps.pl/


§ 3 

1. Praca konkursowa będzie oceniana pod kątem kreatywności, oryginalności, estetyki 

oraz jakości wykonania.  

2. Każda praca konkursowa powinna zostać podpisana - należy wskazać klasę oraz 

nazwę szkoły. 

3. Prace konkursowe należy sfotografować i zdjęcia /nie więcej niż 3 zdjęcia/ przesłać 

drogą e-mailową na adres Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży 

mapziarno@gmail.com 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 marca 2021 r. na stronie internetowej 

Stowarzyszenia www.pdps.pl w zakładce Wydarzenia oraz na profilu FB Podaruj 

Dzieciom Promyk Słońca. 

5. Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia dokona Komisja Konkursowa. 

6. W Konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe – 1 nagroda dla całej klasy. 

§ 4 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stowarzyszenia.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdps.pl/

