
 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
na bajkę profilaktyczną 
„Rodzinna Apteczka” 

edycja III 
pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  
Norberta Rzepisko  

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU : 

 Centrum Wspierania Rodziny – Urząd Miasta i Gminy Skawina  
siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina 
adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina  
www.cwr-skawina.pl  
tel. 12 276 01 27 

 

 Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina  
tel. 12 276 26 10  
www.bibpedskawina.pl 

 

Organizatorzy występują jako współadministratorzy danych osobowych uczestników 
konkursu, zgodnie  z  art.  26  Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Każdy                         
z Organizatorów  dokłada  należytej staranności,  by  zapewnić  bezpieczeństwo  
przetwarzania Państwa danych osobowych i do każdego z Organizatorów oraz 
wyznaczonych przez nich Inspektorów Ochrony Danych możecie Państwo zwrócić się                   
z wszelkimi pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz w celu 
wykonywania przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz dane kontaktowe współadministratorów i Inspektorów Ochrony 
Danych zamieszczone są w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników konkursu. 

 

2. CELE KONKURSU : 

 propagowanie treści profilaktycznych w środowisku lokalnym 
 promowanie pozytywnych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki                                       

i rozwiazywania problemów uzależnień oraz problemów społecznych z nimi 
związanych  

 rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i kompetencji 
emocjonalnych 

 przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami 



 promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży  
 wzmocnienie więzi emocjonalnych między rodzicami/opiekunami a dziećmi 
 propagowanie czytelnictwa  
 rozwijanie zainteresowań literackich i własnej twórczości literackiej  
 promocja instytucji działających w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji 

zdrowia 
 uczenie optymizmu i pozytywnej postawy do życia. 

 
3. UCZESTNICY KONKURSU : 

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby dorosłe np. rodzice, opiekunowie, 
babcie, dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele, biblioterapeuci, lub inne osoby, które 
chciałyby wesprzeć rodzinę (niekoniecznie swoją) w budowaniu i umacnianiu 
międzypokoleniowej więzi emocjonalnej poprzez zaoferowanie członkom rodziny bajki 
profilaktycznej, promującej pozytywne postawy społeczne, kształtującej umiejętności 
społeczne i kompetencje emocjonalne. 

4.  ZASADY UCZESTNICTWA : 

1) Konkurs polega na napisaniu bajki profilaktycznej o tematyce dotyczącej promocji 
zdrowia, profilaktyki uzależnień i szeroko pojętych problemów społecznych z nimi 
związanych.  

2) Bajka ma być adresowana do dzieci w wieku 4-9 lat i może dotyczyć niechcianych 
emocji (takich np. jak złość, lęk), niewłaściwych zachowań, trudności  
w nawiązywaniu relacji czy radzenia sobie ze stresem lub innej trudnej sytuacji,                    
w jakiej znalazło się lub może się znaleźć dziecko (np. nowa sytuacja rodzinna, nowe 
miejsce, nowa grupa rówieśnicza). Może też propagować takie wartości, jak przyjaźń, 
szczerość, życzliwość, wdzięczność, bądź promować zdrowy tryb życia, optymizm, 
wytrwałość i realizację marzeń.  

3) Bajka musi być jednak zgodna z kryteriami budowy bajki profilaktycznej, 
dołączonymi do niniejszego regulaminu – załącznik Nr 1. 

4) Konkurs ma charakter otwarty.  

5) Objętość pracy w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej w formacie doc.,  
nie może przekroczyć 5 stron formatu A4, czcionką 12 Times New Roman.  

6) Prace w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: bibped@gmail.com  
do dnia 15 maja 2022 r. (w tytule: Konkurs „Rodzinna Apteczka”). W mailu muszą 
znajdować się następujące dane : 

 imię i nazwisko autora/autorów; 

 adres mailowy lub numer telefonu, w celach kontaktowych; 

 adres zamieszkania. 

7) Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 2  
do niniejszego regulaminu zawierający między innymi oświadczenie dotyczące 
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

8) Możliwość udziału w konkursie uzależniona jest od wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji, uczestnictwa i promocji 
konkursu oraz zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku autora w materiałach 
promocyjnych i na stronach internetowych i portalach społecznościowych Biblioteki 



Pedagogicznej w Skawinie, Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum 
Wspierania Rodziny.  

9) Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które: 

 nie spełniają wymogów merytorycznych i technicznych, określonych  
w niniejszym regulaminie;  

 zostaną nadesłane po terminie; 

 były publikowane;  

 były nagradzane w innych konkursach; 

 naruszają prawa autorskie osób trzecich. 

5. KRYTERIA OCENY: 

Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę: 

 zgodność z celami i kryteriami bajki profilaktycznej; 

 poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną; 

 oryginalność pomysłu (sprawdzone zostanie, czy bajka nie została przejęta  
z Internetu lub innych źródeł). 

6. ZASADY NAGRADZANIA : 

 każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa; 

 laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe; 

 najlepsze teksty zostaną zilustrowane i opublikowane w zbiorze bajek 
profilaktycznych Urzędu Miasta i Gminy Skawina i Biblioteki Pedagogicznej; 

 autorzy prac wyróżnionych wezmą udział w uroczystym Podsumowaniu 
Konkursu, o którym organizatorzy poinformują drogą mailową lub telefoniczną  
w późniejszym terminie. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi; 

 oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów;  

 jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych 
przypadkach; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz 
cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych; 

 nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU: 

 Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie 
ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina  
tel. 12 276 26 10  
e-mail: bibped@gmail.com  
www.bibpedskawina.pl 

 


