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REGULAMIN KONKURSU  

„Wróćmy do bajek i legend” 

I. Organizator 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice  

tel. 77 44 67 130/131 

www.annaland.pl 

Městys Dub nad Moravou 

Brodecká 1; 78375 Dub nad Moravou 
Tel.: 585 964 262 

www.dubnadmoravou.cz 
 

II. Cel 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych bajek i legend nawiązujących do lokalnej kultury  

i historii, co przyczyni się do pobudzenia i zaangażowania lokalnej społeczności i zainspirowania jej 

niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Ponadto promocja konkursu przyczyni się do zwiększenie 

atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego, zatarcia granic oraz barier językowych. 
 

III. Opis 

„Wróćmy do bajek i legend” to konkurs na opracowanie bajek i legend o tematyce związanej  

z obszarem Krainy św. Anny i jego dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym. Prace 

konkursowe muszą składać się z: opisu maksymalnie 2 stron formatu A4 komputerowego zapisu, 

wybranej przez uczestnika bajki lub legendy na formularzu zgłoszeniowym (wzór stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu) oraz pracy plastycznej – rysunku wykonanego dowolną techniką, ilustrującego 

wybraną bajkę/legendę, format A4 lub A3. 
 

IV. Adresaci  

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Krainy św. Anny, bez względu 

na wiek. Městys Dub nad Moravou ogłasza Konkurs dla mieszkańców swojego obszaru. 

 

V. Kryteria oceny prac 

Zgłoszone prace ocenione zostaną pod względem: 

1) poprawności merytorycznej/ nawiązanie do lokalnej kultury oraz tradycji, 

2) zgodności z tematyką i zasadami konkursu, 

3) pomysłowości i kreatywności, 

4) staranności wykonania. 

VI. Zasady przeprowadzania konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

24.09.2018 r. prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

2. Zgłoszenia i prace można dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

w kopercie lub nadać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) na adres 

Organizatora z dopiskiem „Wróćmy do bajek i legend” - (decyduje data dostarczenia). 

3. Zgłoszenia nie podpisane i prace anonimowe oraz bez wymaganych danych osobowych  

i adresowych nie będą oceniane. 

4. Prace konkursowe złożone lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie. 

https://www.dubnadmoravou.cz/urad-mestyse/povinne-informace/subjekt-mestys-dub-nad-moravou-1.html
https://www.dubnadmoravou.cz/urad-mestyse/povinne-informace/subjekt-mestys-dub-nad-moravou-1.html
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5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

6. Każdy z uczestników może zgłosić do dwóch prac konkursowych. 

VII. Terminarz 

1. Ogłoszenie konkursu: 01.09.2018 r. 

2. Termin składania prac: 24.09.2018 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu do: 27.09.2018 r.  

4. Termin i miejsce wręczania nagród zostanie podany przez Organizatora na stronie internetowej 

www.annaland.pl lub telefonicznie w terminie późniejszym.  

VIII. Nagrody 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne, będące sprzętem elektronicznym tj. zestaw składający 

się z power banka oraz głośnika Bluetooth (o wartości do 400 zł). 

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów 

prac nienagrodzonych (materiały promujące Krainę św. Anny). 

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana 

dalej Komisją.  

IX. Komisja Konkursowa 

1. Komisję powołuje Organizator. 

2. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób.  

3. Komisja decyduje o wyłonieniu laureatów konkursu. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 
 

X. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikowanie zgłoszonych prac  

w celach promocyjnych i jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem  

na Organizatora praw własności złożonych prac. 

2. Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w przypadku wygranej  

na umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz 

ewentualną publikację wizerunku. 

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace amatorskie, niepublikowane i nienagradzane  

w innych konkursach. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub opiekun 

prawny. 

4. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora konkursu. 

http://www.annaland.pl/

