
 

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO NA ILUSTRACJĘ DO BAJKI EDUKACYJNEJ DLA DZIECI 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU : 

Fundacja Mikroakademia, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Spokojna 26, projekt@mikroakademia.pl 

II. CEL KONKURSU : 

Celem konkursu jest zilustrowanie bajki edukacyjnej przez uczestników konkursu - dzieci w wieku od 7-15 lat, 
zawierającej przesłanie o problemie przemocy rówieśniczej. Praca plastyczna powinna odpowiadać na treść 
jednej z bajek, których zbiór stanowi załącznik do niniejszego konkursu. Bajki powstały w ramach konkursu 
literackiego w projekcie „Nie toleruję przemocy” i poruszają szeroko rozumianą tematykę dotyczącą praw 
dziecka, promują pozytywne postawy społeczne i umiejętności społeczne. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół uczestniczących w projekcie „Nie toleruję 
przemocy”. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika oraz jego 
rodzica/opiekuna prawnego regulaminu w całości. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny 
zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną, niepublikowaną wcześniej oraz 
niebiorącą udziału w innych konkursach. 

IV. ZASADY KONKURSU : 

1. W konkursie biorą udział wszystkie prace nadesłane w terminie i spełniające kryteria ilustracji do 
bajki. 

2. Konkurs polega na wyłonieniu przez jury najciekawszych prac plastycznych. 
3. Konkurs ma charakter otwarty, z uwzględnieniem ograniczeń opisanych w paragrafie III. 
4. Praca powinna mieć formę płaską (nie może być projektem przestrzennym 3D), rozmiar ilustracji 

powinien wypełniać proporcje 16:10, może być wykonana dowolną techniką plastyczną jak również 
komputerową. 

5. Prace w wersji elektronicznej – skan pracy plastycznej lub projekt ilustracji komputerowej - w pliku 
formatu .pdf należy przesłać na adres: projekt@mikroakademia.pl do dnia 17 października 2022 (w 
tytule: Konkurs na ilustrację do bajki - imię i nazwisko autora). W mailu musi znajdować się skan 
podpisanej zgody rodzic/opiekuna prawnego na udział w konkursie, lub złożyć u opiekuna projektu 
w swojej szkole wraz ze zgodą rodzica 

6. Przesłanie/złozenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na publikację 
ilustracji w formie papierowej i na stronie internetowej organizatora oraz zobowiązuje uczestnika do 
złożenia pisemnego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich. 

7. Po przesłaniu pracy konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

konkursu. 

V. KRYTERIA OCENY: 

Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę: 

1. zgodność z treścią wybranej bajki edukacyjnej; 
2. oryginalność pomysłu. 



 

 

VI. ZASADY NAGRADZANIA : 

1. laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe  
2. najlepsze prace artystyczne zostaną opublikowane w zbiorze bajek; 
3. autorzy prac wyróżnionych wezmą udział w uroczystym podsumowaniu konkursu, o którym 

organizatorzy poinformują w późniejszym terminie. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

1. prace konkursowe nie podlegają zwrotowi; 
2. oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów; 
3. decyzje jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej 
4. jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach; 
5. organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych prac w mediach bez gratyfikacji 

pieniężnych; 
6. nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 
7. w przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystane przez organizatora; 
8. zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść; 
9. postawienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu. 

VIII. KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU: 

• Fundacją Mikroakademia, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Spokojna 26 mail: projekt@mikroakademia.pl 

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 

 


