
                                                                                   

 

                                                          

  

Regulamin  

XXI Powiatowego Konkursu Literackiego   

dla dzieci i młodzieży    

pt. „Bajkowo o Łęczycy. Łęczycka bajka terapeutyczna” 

 

Motto 
“Świat ten jest czysta bajka! – Zgoda, przyjacielu; 

Lecz każda bajka ma sens moralny na celu”. 
Adam Mickiewicz 

 

                                                                       § 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu, Filia w Łęczycy. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Rehabilitacja książką sposobem na 

radzenie sobie w życiu” i finansowany z Budżetu Obywatelskiego “Łódzkie na plus”  

na 2023 rok. 

 

                                                                      § 2  

Cele konkursu   
  

1. Popularyzacja twórczości literackiej,  

2. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, ,  

3. Wyławianie talentów literackich,  

4. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,  

5. Promocja uzdolnionych twórców,  

6. Wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

7. Podniesienie prestiżu biblioteki w środowisku lokalnym. 

  § 3 

Uczestnicy 

 Konkurs jest otwarty, skierowany do dzieci i młodzieży klas IV – VIII szkół podstawowych   

i szkół ponadpodstawowych, realizowany na terenie Powiatu Łęczyckiego .  



    § 4 

Warunki uczestnictwa  

1. Przedmiotem konkursu literackiego „Bajkowo o Łęczycy. Łęczycka bajka 

terapeutyczna ” jest napisanie tekstu  literackiego : bajki terapeutycznej, spełniającej 

kryteria  bajki terapeutycznej zawarte w załączniku nr 6. 

2. Bajka ma być adresowana do dziecka 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, 

choroba, wojna, śmierć). Może też propagować takie wartości, jak przyjaźń, 

szczerość, życzliwość, wdzięczność, bądź promować zdrowy tryb życia, optymizm, 

wytrwałość i realizację marzeń. Historia powinna zaciekawiać, przykuć uwagę i 

pomagać w rozwiązywaniu problemu. 

3. Tematyka utworów dowolna, fabuła jednakże musi być spleciona z wątkami 

łęczyckiej historii lub codzienności, postaci, tożsamości, walorów kultury, lokalnych 

produktów, miejsc kojarzonych z Łęczycą i powiatem łęczyckim. 

                                                                       § 5 

   Wymagania konkursowe 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić utwór; który jest wytworem jego oryginalnej 

twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych  

utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana  i 

nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.  

2. Utwór może mieć maksymalnie 3 strony standardowego maszynopisu, minimalnie 

1 stronę . Czcionka : Times New Roman , rozmiar czcionki : 12, interlinia 1,15. 

3. Praca przyjęta do konkursu musi zawierać wersję w formie wydruku i wersję 

elektroniczną. 

4. Elektroniczną wersję  należy przesłać na adres bpzleczyca@crezgierz.edu.pl lub 

dostarczyć do biblioteki na pendrive w  formacie “ .doc” - nazwa pliku zawierającego 

pracę powinna zawierać nazwisko i  imię autora – nazwisko_imię.doc . 

5. Praca w formie wydruku : dostarczona w kopercie A-4, w której powinny się  

znaleźć:  

a. tekst bajki;  

b. czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, imię i  

nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca;  

c. wypełniona karta zgłoszenia i oświadczenia (załączniki nr 1,2,3, 4 lub 5)* 

6.  Nie przyjmujemy prac zbiorowych;  

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora  

regulaminu konkursu i przeniesieniem własności utworu na organizatora.  
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   § 6 

             Termin, warunki dostarczenia prac i kwalifikacja prac do oceny  

1. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 15 maja 2023 r. Zgłoszenie pracy do 

konkursu nastąpi po dostarczeniu prac do Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy, ul. 

Kaliska 13. Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych:  

a.  klasy IV – VIII szkoły podstawowej,  

b.  szkoła ponadpodstawowa. 

 

2. Ocenę prac przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych:   

      

a. Spełnienie kryterium bajki terapeutycznej, 

b. Zgodność z tematem,  

c. Interpretacja własna tematu,  

d. Warsztat pracy – swoboda posługiwania się tekstem literackim,  

e. Wartość merytoryczna tekstu: konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe, 

f. Wartości artystyczne i oryginalność. 

    4. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych nie będą podlegały ocenie.                

                                      

                                                                          § 7 

 

Nagrody oraz sposób i termin wręczenia nagród 

 

 

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy 

nagrody za I, II, i III  miejsce oraz trzy wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu literackiego konkursu.  

3. Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może 

zarekomendować nieprzyznanie nagrody danego stopnia. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zadecydowania o nagrodach 

przyznanych w Konkursie. 

5. Organizator przewidział dyplomy i drobne upominki za udział w konkursie.  

6. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczanie 

nagród i wystawę pokonkursową, która odbędzie się w siedzibie organizatora. 

7. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż 

jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2000 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 

1426 z późn. zm.).   

8. Uroczyste wręczanie nagród w konkursie odbędzie się 29 maja 2023 r.  

9. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.  

10. Organizator nie wysyła nagród pocztą, należy odebrać je osobiście w dniu finału lub 

poprzez nauczyciela zgłaszającego swoich uczniów do konkursu / rodzica, opiekuna 

11. Lista laureatów będzie dostępna na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy i jej 

Fanpagu.   

                                                                       



                                                            § 8  

              Dodatkowe uwagi  

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na:  

1. Przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu – zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.  

            zmianami);  

2. Publikowanie w prasie, na stronach internetowych i innych mediach wizerunku i 

danych osobowych uczestników;  

3. Nieodpłatne przekazanie praw autorskich w zakresie publikacji opowiadania  w 

różnych środkach przekazu.  

                                                                            § 9 

Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. O ich doborze 

decyduje Komisja Konkursowa.  

                                                                         § 10 

 

W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Załącznik nr 1 
                                           
 

 

                                                    

Zgłoszenie udziału w konkursie 

Zgłoszenie udziału w konkursie literackim „Bajkowo o Łęczycy. Łęczycka bajka 

terapeutyczna ”  

Prosimy wypełniać wielkimi literami.  

• Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek  

        ......................................................................................................................................... 

• Tytuł pracy  

 

         ........................................................................................................................................  

• Nazwa , dane adresowe szkoły, telefon, adres mailowy / Pieczątka szkoły 

............................................................................................................................................. 

………………………………….………............................................................................ 

............................................................................................................................................. 

• Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego  

        .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2                 

 

                                                
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO / DOROSŁEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU 

 

........................................................................................................................................ 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ dorosłego uczestnika konkursu)  

........................................................................................................................................ 
(numer telefonu)  

Oświadczam, że:  

 1. Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu pt. „Bajkowo o Łęczycy. Łęczycka bajka 

terapeutyczna” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną  w Zgierzu,  Filia w Łęczycy, 

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca.  

 

2. Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu pt.„Bajkowo o Łęczycy. Łęczycka bajka 

terapeutyczna”organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zgierzu,  Filia w Łęczycy, 

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i 

nazwisko dziecka) .....................................................................................    w w/w konkursie.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka 

dla celów związanych z przebiegiem konkursu na podstawie przepisów 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.  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora.  

5. Zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z przepisów 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.  

                
 

 .............................................................................. 

Podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 3 
                        

         

                                                            

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów 

Zgodnie   z Rozporządzeniem  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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO  informujemy że: 

1. Administratorem danych jest dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu w  Zgierzu, 

ul.3 Maja 46; Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu,  Filia w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca .  
   

2. W celu zapewnienia ochrony danych administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jego dane kontaktowe: 

iodo@crezgierz.edu.pl 
   

3. Centrum przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail i numer 

telefonu do kontaktu, wizerunek. 
   

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XX 

Powiatowego Konkursu Literackiego „Bajkowo o Łęczycy. Łęczycka bajka terapeutyczna” . 
   

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania 

zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu 

terminu dochodzenia roszczeń. 
   

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa. 
   

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie, w tym do przygotowania 

dyplomu.   
   

8. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie lub  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
   

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany w celu profilowania. 
   

10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod adresem  

http://bip.lodzkie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/rodo_22.pdf 
     

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w 

       konkursie.                                         

  
Przyjmuję do wiadomości:                                                               Administrator danych: osobowych: 
 

 ………………………………                                                                             
Podpis uczestnika/rodzica uczestnika konkursu                      

http://bip.lodzkie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/rodo_22.pdf


 

Załącznik nr 4 

                                    
                                 

                                                  

………………………….. 

Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE * 

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka 

Ja, niżej podpisany ……...................................................................…………………………., 

wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka, w postaci zdjęcia, w celu umieszczenia go na 

stronie internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, Biblioteki 

Pedagogicznej w Łęczycy  celem promowania działalności placówki. 
 

…………………………….……….. 

podpis Rodzica 
 

 

 

 

* Oświadczenie rodzica uczestnika konkursu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 
                                                  

 

                                                    

………………………….. 

Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE * 

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku  

Ja, niżej podpisany ……...................................................................…………………………., 

wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia, w celu umieszczenia go na stronie 

internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, Biblioteki Pedagogicznej w 
Łęczycy  celem promowania działalności placówki. 

…………………………….……….. 

podpis uczestnika kursu 
 

* Oświadczenie dorosłego uczestnika konkursu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 
                                                  
                        

           

                                                
 

KRYTERIA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ: 
 

 Bajki terapeutyczne dla dzieci to specjalnie tworzone krótkie opowiadania z morałem. Świat 

jest w nich widziany z dziecięcej perspektywy. Mają pomóc odbiorcom w pokonywaniu 

trudności i rozwiązywaniu problemów, które w obrazowy sposób pomagają uporać się z 

rzeczywistością i problemami emocjonalnymi.  

 

- tematyka bajek terapeutycznych może dotyczyć różnych trudnych sytuacji tj. pokonywanie 

lęków związanych np. z ciemnością, wizytą u lekarza, śmiercią kogoś bliskiego, rozwodem 

rodziców, wyjazdem, pojawieniem się rodzeństwa, w radzeniu sobie z rówieśnikami, a także 

trudnościami w nauce. Dziecko odnajduje tam swój problem, może go wewnętrznie 

przepracować i poznać inne wzory zachowania, odczuwania i myślenia.  

- ważną rolą bajek terapeutycznych jest stworzenie okazji do przeżycia przez odbiorców 

konkretnego doświadczenia emocjonalnego, możliwości jego pokonania lub rozwiązania 

problemu, obniżenia napięcia emocjonalnego, oswajania lęków, uwrażliwienia na trudności 

innych. Służyć mają jako wzorzec konkretnego zachowania, wzmacniają poczucie własnej 

wartości, uczą pozytywnego myślenia, wskazują możliwości rozwiązywania trudności i 

problemów, odprężają i wyciszają emocje.  

- wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężania 

trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z 

lęku. Zazwyczaj bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z 

którymi czytelnik (słuchacz), może się identyfikować.  

- Bajki terapeutyczne posiadają określoną strukturę, bohater (dziecko, zwierzątko, wymyślona 

postać) przeżywa trudną sytuację, a dodatkowa postać pokazuje jak można sobie z tym 

poradzić. - w jednej bajce poruszany i rozwiązywany jest jeden problem. Dzięki temu bajka 

porządkuje świat dziecka.  

 

Opracowano na podstawie hasła „Bajka terapeutyczna” znajdującego się w serwisie „Wikipedia”, oraz 

literatury Marii Molickiej 

 


