
Regulamin konkursu literackiego „Piszę… bajki” 

z dnia 08.11.2021 r. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz 

Filipczuk, ul. Usługowa 4A , 15-521, Białystok, NIP: 966 084 36 72. 

2. Konkurs mieści się w dziedzinie kultury i sztuki.  

3. Fundatorem nagrody głównej jest: Partner Konkursu: LiveKid Sp. z o.o., ul. Krakusa 

11, 30-535 Kraków, NIP 677 242 76. Fundatorem nagród dodatkowych jest 

Organizator. 

4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

zwanym dalej „Regulaminem”. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację 

Regulaminu.  

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

6. Konkurs jest ogłoszony na stronie www.facebook.com/podrecznikarnia (zwanej 

dalej „Fanpage”) oraz na stronie www.podrecznikarnia.pl w zakładce Aktualności. 

7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. 

 

§2 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która w dniu przesłania zgłoszenia 

ukończyła 18 lat. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 bajkę. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) samodzielne napisanie przez Autora Bajki, określonej w § 3, 

b) doręczenie Bajki Organizatorowi wg. zasad określonych w § 3 wraz z czytelnym 

skanem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

regulaminu oraz oświadczeniami w niej się znajdującymi, 

c) przesłanie pocztą oryginału karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń na adres siedziby 

Organizatora do dnia 28.02.2022 r. (liczy się data wpłynięcia). 

4. Wprowadzenie zmian i uzupełnień w opisie pracy, modyfikacja w konstrukcji pracy 

konkursowej nie są możliwe po przesłaniu pracy do Organizatora. 

5. Wycofanie zgłoszenia do konkursu możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu 

składania prac konkursowych. 

 

 

https://www.facebook.com/podrecznikarnia
http://www.podrecznikarnia.pl/


§3 Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu i przesłaniu bajki na adres mailowy 

Organizatora: bajka@podrecznikarnia.pl . 

2. Bajka ma mieć charakter edukacyjny. Jej akcja powinna toczyć się w przedszkolu. 

Bohaterem/bohaterką/bohaterami mają być dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).  

3. Maksymalna długość bajki to 5 stron A4, pisanych czcionką Times New Roman, 

wielkość 12. 

4. Bajka powinna być przesłana w pliku .pdf (nie w treści maila).  

5. Bajka powinna być podpisana na ostatniej stronie imieniem i nazwiskiem Autora, 

tytułem Bajki oraz adresem e-mail Autora (do kontaktu). 

§ 4 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs trwa od 08.11.2021r. do 28.02.2022r. do godziny: 23.59. 

2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 07.03. 2022r. za pośrednictwem Fanpage oraz na 

stronie www.podrecznikarnia.pl w zakładce Aktualności. 

3. Komisja konkursowa w składzie 3 osób będących pracownikami firmy Organizatora 

spośród przesłanych Bajek wybierze 10 Laureatów, biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

a) spełnienie wymogów konkursowych, 

b) pomysłowość i kreatywność, przy zachowaniu edukacyjnego charakteru bajki. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem poczty e-mail.  

6. Laureat konkursu obowiązany jest przesłać pocztą na adres Organizatora Konkursu 

oryginał oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu w 

terminie do 11.03.2022 r. (decyduje data wpłynięcia do Organizatora). 

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać 

wykluczony z Konkursu. 

8. Wszystkie przesłane Bajki, z wyłączeniem 10 bajek o których mowa w ust. 3, zostaną 

usunięte trwale z adresu skrzynki mailowej: bajka@podrecznikarnia.pl w ciągu 30 dni 

od momentu ogłoszenia laureatów konkursu oraz nie będą rozpowszechniane i 

udostępniane osobom trzecim nie będącym w komisji konkursowej. 

§5 Nagrody 

1. Nagrodą dla każdego Laureata konkursu jest czytnik Kindle Paper white 4 (8GB) 

ufundowany przez Partnera Konkursu. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunku o którym mowa w § 4 ust. 

6 regulaminu.   
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3. Nagroda zostanie przesłana pocztą/kurierem na wskazany przez Laureata adres w 

karcie zgłoszeniowej. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę. 

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage oraz na stronie 

internetowej www.podrecznikarnia.pl  (imię i nazwisko Laureata). 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Laureata. W takim przypadku nagroda przepada. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 

przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 

odszukanie Laureata, któremu przyznano nagrodę. 

8. Organizator ma 30 dni na wysyłkę nagród do laureatów.  

9. Zwycięskie Bajki zostaną opublikowane w książce wydanej przez Organizatora 

w formie papierowej do dnia 30.06.2022 r. 

§6 Prawa autorskie 

1. Autor oświadcza, że Bajkę wykonał osobiście i że przysługują mu pełne prawa do 

Bajki, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te 

nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Autor jest uprawniony do rozporządzania 

tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.  

2. Autor, po tym jak zostanie Laureatem konkursu zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 6 

regulaminu, zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, przenieść 

na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 

1062 ze zm.) na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa polach 

eksploatacji, w szczególności na: 

1) rozpowszechnianie Bajki, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 

wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym zamieszczanie w 

Internecie; 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie Bajki dowolną techniką i w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

3) przechowywanie i przekazywanie Bajki w tym w szczególności wprowadzanie 

pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń́, przesyłanie jej sieciami 

wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu; 

4) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora. 

3. Autor, po tym jak zostanie Laureatem konkursu zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 6 

regulaminu, zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Organizatora Konkursu 

wyłączne prawo opracowywania Bajki oraz zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do Bajki. 

 

http://www.podrecznikarnia.pl/


§ 7 Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Podręcznikarnia Wydawnictwo 

Edukacyjne Tomasz Filipczuk, ul. Usługowa 4A , 15-521, Białystok, NIP: 966 084 36 

72. 

2.  Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres siedziby Administratora, 

2) e-mailem: biuro@podrecznikarnia.pl, 

3) telefonicznie: 883 155 775. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w związku z: 

1) organizacją Konkursu, w tym publikacją listy Laureatów, prezentacją 

nagrodzonych prac oraz wysyłką Nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

2) wskazaniem autorstwa bajki w wydanej książce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO, 

3) rozpatrzeniem reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej 

w zgłoszeniu opowiadania będącego załącznikiem nr do Regulaminu, wyłącznie 

w celach związanych z realizacją Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie 

oraz w ramach działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu i przyznania Nagród. 

5.  Dane mogą być udostępnianie przez Organizatora poczcie lub firmom realizującym 

przesyłki kurierskie w celu dostarczenia Nagród. Dane osobowe mogą być 

udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa: 

1) w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora w związku z prowadzoną 

działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora, 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem 

okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikowi 

przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 



7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych bez wpływu na zgodność ́ z prawem przetwarzania. Dane 

osobowe będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody na ich 

przetwarzanie.  

9. Podanie danych osobowych dobrowolne lecz jest niezbędne do przeprowadzenia 

Konkursu. 

10. Dane osobowe nie będą ̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane. 

§ 8 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 

14 (czternastu) dni od dnia zakończenia konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 

listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Piszę bajki”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage oraz stronie 

www.podrecznikarnia.pl. 

4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z ogłoszeniem konkursu na łamach serwisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursowego „Piszę… bajki”. 

 

Zgłoszenie Bajki pt. ……………………………………..……………………………………………………… 

do konkursu organizowanego przez Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne pt. 

„Piszę… bajki”. 

 

Dane osoby zgłaszającej: 

Imię i nazwisko 

Adres do korespondencji 

Tel. Kontaktowy 

Adres e-mail 

 

 

1. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem przesłanej Bajki pt………. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym 

Konkursem. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności: komunikatu/informacji/notatki 

prasowej dystrybuowanej i publikowanej w mass mediach, materiałów 

informacyjnych publikowanych na stronach internetowych, konferencji, wystaw, 

działalności edukacyjnej i promocyjnej, wydawnictw okazjonalnych, folderów, 

poradników, ulotek, kalendarzy, wprowadzania do pamięci komputera oraz do 

sieci komputerowej i/lub multimedialnej, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

w tym m. in.: drukiem, analogowo, cyfrowo. 

3. Jestem świadoma/świadomy, że w każdym momencie mogę wycofać swoją 

zgodę. Ponadto mam świadomość, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej 

zgody przed jej wycofaniem. 

Oświadczam, że: 

1.  W przypadku, gdy zostanę Lauratem Konkursu zobowiązuje się  wyrazić zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie mojej Bajki przez Organizatora, m. in. na publikację, a 

także prezentowanie. 

2. Złożoną na Konkurs Bajkę wykonałem/wykonałam osobiście i nie jest ona obciążona 

wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

3. W przypadku, gdy zostanę Lauratem Konkursu zobowiązuje się nieodpłatnie, bez 

ograniczenia w czasie, przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), 



na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa polach eksploatacji, 

w szczególności na: 

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym 

zamieszczanie w Internecie; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej 

liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 

wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej 

sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu; 

d) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora w tym przede 

wszystkim w publikacji książkowej. 

4. W przypadku, gdy zostanę Lauratem Konkursu zobowiązuje się przenieść 
nieodpłatnie na Organizatora Konkursu wyłączne prawo opracowywania Bajki oraz 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do niej. 

5. Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje dane osobowe w powyżej wskazanych 
celach i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 

6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu organizowanego 
przez Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk, zawierającego 
m.in. informację o sposobie przetwarzania danych osobowych i w pełni go rozumiem 
oraz akceptuję. 

  
 
  
 

………………………………………….. 
Podpis i data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursowego „Piszę… bajki”. 

 

Dane Laureata konkursu organizowanego przez Podręcznikarnia Wydawnictwo 

Edukacyjne pt. „Piszę… bajki”: 

Imię i nazwisko 

Adres do korespondencji 

Tel. Kontaktowy 

Adres e-mail 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 
 
Ja niżej podpisany/-a ……………………………………….., laureat konkursu organizowanego przez 

Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk (dalej: Organizator) pt. „Piszę… 

bajki”, oświadczam, że:  

1) nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie, przenoszę na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), do mojej 

pracy pt. ………………………………., na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa 

polach eksploatacji, w szczególności na: 

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym 

zamieszczanie w Internecie; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej 

liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 

wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej 

sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu; 

d) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora w tym przede 

wszystkim w publikacji książkowej; 

2) nieodpłatnie, przenoszę na Organizatora wyłączne prawo opracowywania 
wskazanej w punkcie 1 pracy oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do niej. 

 
 
 

………………………………………….. 
Podpis i data 

 


