
 

REGULAMIN 3. KONKURSU  LITERACKO - PLASTYCZNEGO 

„BAJKA DLA WNUCZKA”  
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi. 

2. Celem konkursu jest aktywizacja osób po 50 roku życia; wykazanie, że działalność 

literacka jest metodą na twórcze spędzanie czasu wolnego; łączenie pokoleń; 

propagowanie głośnego czytania dzieciom; rozwijanie wyobraźni oraz stworzenie 

możliwości zaprezentowania talentu plastycznego. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć : 

 Część literacka – osoby po 50 roku życia  

 Część plastyczna – dzieci ze szkół podstawowych 

4.   Forma  prac:  

  Prace literackie: utwór dla dzieci pisany wierszem lub prozą o tematyce dowolnej 

(wydruk komputerowy nie może przekraczać 6 stron A4, czcionka Times New 

Roman, rozmiar 14, interlinia 1,5 wiersza, dokument zapisany w rozszerzeniu 

doc.) dostarczony w formie elektronicznej (na adres e-mail lub na płycie CD) oraz  

papierowej (2 egzemplarze).  

 Prace plastyczne: wszelkie techniki malarskie i rysunkowo – graficzne oraz 

płaskie, format max A3 (prace przygotowane w pionie).  

5.  Przebieg konkursu: 

Realizacja projektu odbywa się w dwóch częściach: 

Część literacka – etap I 

Część literacka adresowana jest do osób po 50 roku życia.  Zadaniem uczestników jest 

napisanie bajki dla dzieci, a następnie dostarczenie jej do Centrum Twórczości 

„Lutnia” wraz z kartą zgłoszenia. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór. 

Jury wytypuje najlepsze prace, które przejdą do następnego etapu oraz przyzna 

nagrody i wyróżnienia.  

Ocenie podlegać będzie oryginalny charakter utworu oraz poprawność stylistyczna i 

językowa 

Część literacka – etap II 

Etap ten polega na głośnym czytaniu bajek przed zaproszoną publicznością, którą 

stanowią dzieci ze szkół podstawowych. Wszystkie utwory czytać będzie gość 

zaproszony przez organizatora. W rolę jury wcieli się publiczność. Dzieci poprzez 

głosowanie wybiorą utwór, który najbardziej im się spodoba i przyznają Nagrodę 

Dziecięcego Jury. 

 

 



Część plastyczna 

Część plastyczna adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych. Zadaniem 

uczestników jest stworzenie ilustracji do bajek wybranych w części literackiej 

konkursu. Najlepsze utwory zostaną opublikowane na stronie www.bok.lodz.pl. 

Uczestnik może zgłosić maksymalnie po jednej pracy, do każdej z opublikowanych 

bajek. Prace plastyczne należy dostarczyć do CT „Lutnia” wraz z kartą zgłoszenia. 

Spośród nadesłanych prac jury nagrodzi najlepsze. 

6. Podsumowaniem konkursu będzie wydawnictwo, w którym znajdą się  utwory      

       literackie oraz prace plastyczne wybrane spośród nagrodzonych i wyróżnionych. 

7. W projekcie mogą brać udział wyłącznie prace wcześniej nieprezentowane w innych  

konkursach. 

 8.  Terminarz: 

Nadsyłanie prac literackich do: 30.06.2017 

Etap I – typowanie oraz ocena prac przez jury do: 31.08.2017 

Etap II - czytanie bajek przed zaproszoną publicznością, przyznanie Nagrody   

               Dziecięcego Jury: wrzesień 2017 

Nadsyłanie prac plastycznych do 31.10.2017 

            Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac plastycznych - 18 grudnia 2017. 

9. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Centrum Twórczości „Lutnia” 

ul. Łanowa 14, 91-103 Łódź 

e – mail: lutnia@bok.lodz.pl 

Z dopiskiem: 3. Konkurs Literacko - Plastyczny „BAJKA DLA WNUCZKA” 

10. Do prac literackich należy dołączyć opatrzoną godłem kopertę zawierającą wypełnioną  

      czytelnie i podpisaną kartę zgłoszenia. Godłem musi być również opatrzony utwór w  

      wersji papierowej. 

11. Do prac plastycznych należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę    

      zgłoszenia. Prace plastyczne powinny być opisane i zawierać na odwrocie:  

      imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy (w przypadku zgłoszeń nadsyłanych przez   

           placówki kulturalno-oświatowe również adres placówki i nazwisko nauczyciela /  

          instruktora  przygotowującego dziecko do konkursu).  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac w transporcie  

    pocztowym i kurierskim. 

13. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne przechodzą na   

      własność Bałuckiego Ośrodka Kultury jako dokumentacja konkursu. Pozostałe prace  

      można odebrać osobiście od 2.02 do 31.02.2018 w godz. 10.00 – 18.00. 

          Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora. 

 

http://www.bok.lodz.pl/


14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac   

      biorących udział w konkursie i wystawie pokonkursowej, w wydawnictwach,  

      prezentacjach telewizyjnych i filmowych oraz innych nośnikach przetwarzania danych.     

    15. Uczestnicy  wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

    swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w  

    projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach  

    metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych 

    projektu. 

   16.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

17.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 42 652 62 27,  

    e-mail: lutnia@bok.lodz.pl. Koordynatorka konkursu – Anna Olczak. 

 

mailto:lutnia@bok.lodz.pl

