
Regulamin Konkursu Bajkowego 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu Bajkowego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, określana dalej jako „Organizator”, adres siedziby:  
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych.  

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 10 kwietnia 2016 roku 
do 30 września 2016 roku.  
 

 

II. Uczestnicy Konkursu 
 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. W konkursie mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół średnich, 

gimnazjalnych i podstawowych. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda 
prawnego opiekuna – Załącznik nr 3. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych 
osobowych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Uczestnika, jest Organizator. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne by uczestniczyć  
w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych 
oraz możliwość ich poprawiania. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm związanych  
z Organizatorem, zarówno pozostający w bezpośrednim stosunku zależności z Organiza-
torem, a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozum ie 
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia.  
 
 

III. Termin, forma i zasady składania prac konkursowych 
 

1. Warunki zakwalifikowania bajki do Konkursu: 
a) Napisanie bajki o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
b) Treść nie może przekraczać 10 000 znaków i powinna zawierać morał. 
c) Bajka może być napisana wierszem lub prozą. 
d) Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 3 niepublikowane wcześniej bajki. 
e) Bajka może mieć maksymalnie 2 autorów. 

2. Do konkursu nie dopuszcza się bajek:  
a) Naruszających godność ludzką,  
b) Zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz 

narodowość,  
c) Raniących przekonania religijne lub polityczne,  
d) Zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,  
e) Obrażających Organizatora,  
f) Zawierających treści wulgarne lub zabronione przez prawo.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia przesłanej bajki do Konkursu, jeśli  
w jakikolwiek sposób nie spełnia ona warunków niniejszego Regulaminu.  

4. Treść bajki, zaświadczenie, formularz zgłoszeniowy oraz zgodę opiekuna prawnego można 
przesłać drogą mailową – dokumenty podpisane i zeskanowane: konkursbajkowy@wsb.net.pl 
Opcjonalnie, dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
60-778 Poznań. 

5. Do maila powinny być dołączone następujące pliki:  
a) Napisana bajka – w formacie pdf i doc/docx. 
b) Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1. 
c) Zaświadczenie potwierdzające oryginalność tekstu i przekazujące prawa autorskie 

Wydawnictwu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 2. 
d) Zgodę opiekuna prawnego (w przypadku małoletniego uczestnika Konkursu) – Załącznik 

nr 3. 
 



6. Prace należy przesyłać od 10 kwietnia 2016 roku do 30 września 2016 roku (liczy się data 
przesłania treści bajki i dokumentów).  

7. Wysłanie bajki po wyznaczonym terminie skutkować będzie niedopuszczeniem uczestnika do 
Konkursu. 

8. Osobą upoważnioną, ze strony Organizatora, do kontaktów z Uczestnikami jest kierownik 
Wydawnictwa, Marta WALACHOWSKA, 669 427 216, e-mail: konkursbajkowy@wsb.net.pl  

9. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora. Autorom bajek, 
które nie zostaną wydane, zostaną zwrócone prawa autorskie. Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa nie będzie publikować nienagrodzonych tekstów w późniejszym terminie. 
 
 

IV. Zasady przyznania nagrody 
 

1. Jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, które zostaną wydane w formie 
książki. 

2. Nagrodą główną w Konkursie jest publikacja bajki, opatrzona tematycznymi kolorowymi 
obrazkami, stworzonymi specjalnie do nagrodzonych tekstów oraz egzemplarz autorski 
publikacji z opublikowanymi bajkami. Dla autorów wyróżnionych prac, które nie zostaną 
wydane, przewidziane są nagrody pocieszenia. 

3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej na inną nagrodę lub wypłaty 
równowartości nagrody. 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu: http://www.wsb.net.pl/konkursbajkowy 

5. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma, w formie e-mailowej, informację o wynikach Konkursu. 

http://www.wsb.net.pl/

