
Regulamin II Konkursu na bajkę dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i 

Naukowych FOSTER z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Kolberga 14C/27; NIP 
585 143 68 00, REGON 220511411.

2. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2010 do 31 sierpnia 2010 (decyduje data 
zgłoszenia  pracy  za  pośrednictwem  adresu  emailowego  Fundacji 
kontakt@fundacjafoster.pl).  Organizator  z  ważnych  powodów  może 
przedłużyć  termin  do  nadsyłania  prac,  po  uprzednim poinformowaniu  o 
takiej zmianie na stronie domowej Fundacji.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi  do dnia 31 października 2011 r.  na stronie 
domowej  Fundacji.  Organizator  z  ważnych  powodów  może  zmienić 
wskazany  termin,  po  uprzednim  poinformowaniu  o  takiej  zmianie  na 
stronie domowej Fundacji.

4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konta Laureatów niezwłocznie 
po rozstrzygnięciu konkursu. 

5. Uroczyste  zakończenie  konkursu  wraz  z  ewentualną  promocją 
opublikowanych  tekstów  oraz/lub  ich  publiczną  prezentacją  nastąpi  w 
miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

II. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do bajkopisarzy entuzjastów w dowolnym wieku, 

którzy  potrafią  udzielić  odpowiedzi  na  dowolne  pytanie  dotyczące 
otaczającego świata w taki sposób, który urzeknie odbiorcę.

2. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, dotychczas nie publikowaną, 
nie zgłoszoną do druku lub oceny w wydawnictwach, nie nagrodzoną i nie 
wyróżnioną  w  innych  konkursach,  zgodną  z  wymogami  określonymi  w 
punkcie III niniejszego regulaminu;  prace z ilustracjami nie będą brały 
udziału w konkursie. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest:
-  nadesłanie pracy w formie elektronicznej (.doc, .rtf) na adres mailowy 
Fundacji kontakt@fundacjafoster.pl z nagłówkiem KONKURS NA BAJKĘ lub 
zgłoszenie pracy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie 
domowej Fundacji – www.fundacjafoster.pl ,
- pracę należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem oraz podać dane 
kontaktowe,
-  Uczestnicy  w  wieku  do  lat  18  przekażą  organizatorowi  informację  o 
niepełnoletności.

4. W  odpowiedzi  na  maila  z  nadesłanym  tekstem,  Uczestnik  otrzyma 
potwierdzenie  otrzymania  tekstu  przez  Organizatora.  W  trakcie  trwania 
konkursu,  Organizator  może  również  wskazać,  jakich  niezbędnych 
dodatkowych  informacji  powinien  dostarczyć  Uczestnik  (informacja  o 
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numerze konta, na które należy przekazać nagrodę, informacje niezbędne 
do  uzupełnienia  formalności  podatkowych  itp.).  W  przypadku 
niedopełnienia formalności wskazanych przez Organizatora w terminie 14 
dni,  organizator zastrzega sobie możliwość zmiany decyzji  o  przyznanej 
nagrodzie, nieprzyznania nagrody lub innego postępowania. 

5. O  przebiegu  konkursu  Organizator  informuje  za  pośrednictwem  strony 
domowej www.fundacjafoster.pl

III .  Konkursowy utwór literacki
1. Organizator przyjmuje prace wyłącznie tekstowe, w formacie .doc lub 

.rtf, poetyckie lub prozatorskie, nie dłuższe niż maksymalnie do 3 stron 
maszynopisu (1 strona: 1800 znaków ze spacjami). 

2. Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury 
oraz z przedstawiciela Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało 
szczególną  uwagę na to,  czy  praca  konkursowa jest  adresowana do 
dziecka, czy poszerza jego wiedzę o życiu, relacjach międzyludzkich i 
świecie, czy niesie ważne dla niego treści oraz czy pisana jest poprawną 
polszczyzną.  Szczególną  wagę  Jury  będzie  przypisywało  walorom 
literackim utworu.

3. Prace nie spełniające powyższych kryteriów, jak też prace zawierające 
słowa wulgarne, obraźliwe etc., nie będą brały udziału w konkursie.

4. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzania  korekty 
redakcyjnej (ortografia i interpunkcja). Ewentualne zmiany w tekście, 
inne niż korekta redakcyjna, będą uzgadniane z Autorem.

5. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.
6. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
7. Uczestnictwo w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na nieodpłatną 

publikację utworu w formie elektronicznej na stronie domowej Fundacji 
w całości lub we fragmentach, również w celach promocyjnych.

8. Uczestnictwo w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na nieodpłatną 
publikację w formie książkowej lub rozpowszechnianie utworu w innej 
formie  wraz  z  innymi  utworami  literackimi  biorącymi  udział  w 
niniejszym konkursie przez wydawnictwo lub inny podmiot, z którym 
Fundacja podpisze umowę.

9. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  opublikowania  wybranych 
tekstów konkursowych w zestawieniu z wybranymi przez Organizatora 
ilustracjami. 

10. Przystąpienie do niniejszego konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie 
danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia 
konkursu  wraz  z  ewentualną  publikacją  książkową  oraz  wypłaty 
przewidywanych nagród.

III. Nagrody
1. Organizator ustanawia pulę nagród w wysokości 1000 PLN (tysiąc złotych 

00/100 groszy).
2. Organizator może przyznać pierwszą, drugą i trzecia nagrodę w wysokości 

odpowiednio:  500  PLN  (I  miejsce)  oraz  250  PLN  (dwie  równorzędne 
nagrody za miejsca II i III). Organizator zastrzega sobie możliwość innego 
podziału puli nagród przez np.: przyznanie tylko jednej nagrody głównej w 
wysokości 1000 PLN lub nieprzyznanie nagrody głównej i podzielenie puli 
nagród pomiędzy prace najwyżej ocenione przez Jury. 

3. Poza  Laureatami  konkursu  (Autorami  prac  najwyżej  ocenionych, 
zajmujących  odpowiednio  miejsca  I  –III),  Organizator  wskaże  kolejne 
wysoko ocenione przez Jury prace, nie więcej niż 7 (Prace wyróżnione). 
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4. Nagrody  zostaną  wypłacone  w  formie  wynagrodzenia  przelewem  na 
wskazane  konto  Autorów  pod  warunkiem,  iż  wcześniej  Autor  przekaże 
Organizatorowi  dane  niezbędne  do  dopełnienia  formalności,  w  tym 
formalności podatkowych. 

5. W  przypadku  Autorów  niepełnoletnich  konieczny  będzie  kontakt  z 
przedstawicielem ustawowym. W razie braku takiego kontaktu, nagroda nie 
podlega wypłacie, a tekst nie zostanie opublikowany.

IV. Postanowienia końcowe
1. Fundacja  nie  udziela  informacji  na  temat  ocen  i  recenzji  Jury.  Inne 

informacje  dotyczące  Konkursu  można  uzyskać internetowo,  e-mail: 
kontakt@fundacjafoster.pl

2. Nagrodzone  prace  Fundacja  zamierza  rozpowszechnić,  w  tym  przede 
wszystkim  opublikować  w  formie  książkowej.  Organizatorzy  zastrzegają 
sobie  prawo   pierwodruku  utworów  zgłoszonych  na  konkurs.  Autorzy 
wyrażają zgodę na współpracę edytorską z Wydawcą.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji utworów w 
formie  książkowej,  gdy  poziom  nadesłanych  prac  nie  będzie  spełniał 
pokładanych w nich oczekiwań.
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