
          
 

REGULAMIN 

KONKURSU „MOJA BAJKA Z BRATKIEM” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „MOJA BAJKA Z 
BRATKIEM”, zwanego dalej „Konkursem ogólnopolskim”. 

2. Organizatorem Konkursu ogólnopolskiego oraz fundatorem nagród jest Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON  sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, zwane dalej 
„Organizatorem”. Adres kontaktowy organizatora to: ortograffiti@operon.pl  

3. W Konkursie ogólnopolskim mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele ze wszystkich 
typów szkół wraz z uczniami z klas I-III, którzy wyrazili zgodę na treść niniejszego 
regulaminu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Konkurs ogólnopolski jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 
pośrednictwem profili: Ortograffiti  i Uczymy się z Bratkiem na Facebooku oraz na stronie 
internetowej ortograffiti.pl.  

5. Konkurs ogólnopolski prowadzony jest w okresie od 11 lutego do 30 kwietnia 2019 roku. 
Termin może zostać przedłużony decyzją Organizatora. 

6. Nauczyciel chcący wziąć udział w Konkursie ogólnopolskim ogłasza w swojej szkole 
wewnątrzszkolny konkurs Moja bajka z Bratkiem, zwany dalej Konkursem 
wewnątrzszkolnym. W wyniku Konkursu wewnątrzszkolnego zostaje wybrana jedna 
zwycięska Praca Konkursowa, która następnie jest zgłaszana przez nauczyciela do 
Konkursu ogólnopolskiego. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie ogólnopolskim jest nadesłanie wypełnionej Karty 
konkursowej oraz bajki z Bratkiem na adres: ortograffiti@operon.pl, napisanej 
samodzielnie przez dziecko lub przez grupę dzieci i wyłonionej w drodze Konkursu 
wewnątrzszkolnego, zwanej dalej Pracą konkursową. Jeden nauczyciel ma prawo przesłać 
tylko jedną Pracę konkursową. Przesłanie większej liczby Prac konkursowych spowoduje, że 
żadna z nich nie weźmie udziału w Konkursie ogólnopolskim. Praca konkursowa nie może 
naruszać praw autorskich osób trzecich.  

8. Wymagania techniczne 

- Praca konkursowa musi nawiązywać charakterem do bajek z KSIĘGI BAJEK BRATKA 
(Wydawnictwo Operon); 
- jednym z bohaterów Pracy konkursowej musi być Bratek; 
 

 



          
 

- Praca konkursowa: powinna być napisana w udostępnionej formatce (Załącznik 1.) z 
zachowaniem stylów, nie powinna przekraczać dwóch stron dokumentu Word, w dokumencie 
może być wyłącznie tekst (bez grafik, ilustracji, zdjęć).  
Prace niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.  

9. Kryteria oceny Pracy konkursowej: 
- zgodność pracy  z tematyką konkursu (występowanie postaci Bratka jako jednego z 
bohaterów); 
- oryginalność pracy; 
- zachowanie kryteriów gatunku literackiego - bajki (zawarcie pouczającego 
zakończenia/morału). 
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania korekty redakcyjnej (ortografia i 
interpunkcja, składnia). Ewentualne zmiany w tekście, inne niż korekta redakcyjna, będą 
uzgadniane z nauczycielem, który przesłał Pracę konkursową. 

10. O wygranej i zajętym miejscu w Konkursie ogólnopolskim decyduje Komisja konkursowa 
złożona z przewodniczącego i 3 członków.  Komisja konkursowa wyłoni 30 zwycięskich 
Prac konkursowych. 

11. Nagrodą główną w Konkursie ogólnopolskim jest publikacja zwycięskich bajek w postaci 
DZIECIĘCEJ KSIĘGI BAJEK BRATKA, wraz z podaniem ich dziecięcych Autorów. Każdy 
nauczyciel, który zgłosił Pracę konkursową do Konkursu ogólnopolskiego otrzyma jeden 
egzemplarz wydrukowanej Dziecięcej Księgi Bajek Bratka. Nagrodami pocieszenia są 
Pocztówki z Bratkiem z edycji limitowanej, związanej z Konkursem Moja bajka z Bratkiem. 
Pocztówki z Bratkiem otrzymają wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział zarówno w 
Konkursie wewnątrzszkolnym jak i w Konkursie ogólnopolskim.  

12.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród 
dodatkowych. 

13.  Organizator wyłoni zwycięzców Konkursu ogólnopolskiego i ogłosi wyniki w terminie do 
15 maja 2019 r.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku, w profilu Uczymy 
się z Bratkiem, na stronie internetowej ortograffiti.pl. Nagrody w postaci Pocztówek z 
Bratkiem zostaną wysłane do szkół w drugiej połowie maja 2019 roku. Dziecięce Księgi 
Bajek Bratka zostaną wysłane do szkół we wrześniu 2019 roku.   

14. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne, nieograniczone 
czasowo i terytorialnie, korzystanie przez Organizatora z treści przesłanych Prac 
Konkursowych. Powyższa zgoda obejmuje również publikację wizerunku uczestników i 
dotyczy wszelkich pól eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

 

 



          
 

15. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu w przypadku: 

- naruszenia praw autorskich osób trzecich; 
- niespełnienia wymagań formalnych (nieprzesłanie Karty zgłoszenia wraz z Pracą 

konkursową); 
- niespełnienia wymagań technicznych wymienionych w niniejszym regulaminie. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ogólnopolskim. 

17. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do pełnego 
uczestnictwa w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do 
tych danych, ich zmiany bądź usunięcia. 


