
 

Regulamin konkursu: Chcecie bajki? Oto bajka 

I Postanowienia ogólne 

 
 

1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu, którą 
reprezentują nauczycielki języka polskiego. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu -
22.01.2021 r. i obowiązuje do czasu jego zakończenia, tj. do 5 lutego 2021 r. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII z podziałem na 2 poziomy: 
- uczniowie klas IV – VI, 
- uczniowie klas VII – VIII.  
 

II Zasady konkursu 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie krótkiego utworu literackiego – bajki (od 150 do 300 
wyrazów) oraz przesłanie do Organizatora w formie pliku tekstowego doc. 

2. Bajki należy przesłać drogą mailową na adres jola.rzezwicka@sp4boleslawiec.pl  
3. W tytule maila należy napisać: Chcecie bajki? Oto bajka. 
4. Termin nadsyłania bajek upływa 1 lutego 2021 r.  
5. Zgłoszenie bajki na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie jej przez Organizatora oraz 

prezentację bajki na stronie internetowej szkoły.   
6. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 
7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 

terminie dnia 5 lutego 2021 r. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość 

nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informacje na stronie 
internetowej szkoły. 

9. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której bajka zostanie najwyżej oceniona. Jury przyznaje 3 nagrody 
równorzędne. 

10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły. 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu z uwagi na niskie zainteresowanie, małą liczbę 

lub niski poziom prac konkursowych. 
 
III Nagrody 
 

1. Nagrodą w Konkursie jest ocena celująca z języka polskiego z rangą konkursu szkolnego.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o Zwycięzcy oraz osobach wyróżnionych 

na stronie internetowej szkoły, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę. 
 
IV Postanowienia końcowe 
 

1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których mowa w pkt. II ust. 

11 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagród z uwagi na niski poziom nadesłanych prac. 

 


