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REGULAMIN KONKURSU
BaśnioBranie to Wojewódzki Konkurs Literacki, będący integralną częścią
projektu czytelniczo-kulturalnego SłowoDziej.
Cele Konkursu:
- stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –
zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata
2014-2020,
- rozbudzanie aktywności literackiej,
- podniesienie kompetencji językowych uczestników,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.
Zasady uczestnictwa:
Zadaniem konkursowym będzie stworzenie niepowtarzalnego, oryginalnego dzieła
literackiego w formie baśni lub opowiastki opartej o mitologię słowiańską.
UWAGA! W pracy należy zawrzeć minimum pięć wyrażeń z poniższej listy:
Świętowit, świątynia, Słowianin, żmij, wyspa, kopyto, dzieża,
łapcie, włócznia, równonoc, rusałka, woj, strzyga, kołowrót,
miecz, krosno, strzecha, mać, Perun, droga, ogień,
ziemia (rola), kamień, strumień, lipa, utopiec, podpłomyk,
jagły, dziewczyna, powrósło

Wymagania:
− dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych: objętość dzieła – minimum stronica A-4
zapisana ręcznie (czytelnie) lub pół stronicy w postaci wydruku komputerowego –
czcionka arial, wielkość 13, odstępy między wierszami – 1,5,
− uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych:
objętość dzieła – minimum 2 stronice A-4 w postaci wydruku komputerowego – czcionka
arial, wielkość 13, odstępy między wierszami – 1,5.
Do prac należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie znajdujące się na
stronie projektu www.slowodziej.pl w zakładce BaśnioBranie.
W przypadku przesyłki drogą elektroniczną baśń powinna stanowić osobny
dokument tekstowy będący załącznikiem do wiadomości (preferowany
format: word, pdf), opisany w tytule pliku imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem
baśni; Karta Zgłoszenia może być wpisana w treści maila, oświadczenie dołączone jako
załącznik.
Kryteria oceny:
Prace będą podlegać ocenie przez profesjonalne jury składające się z polonistów i
literatów.
Ocenie będzie podlegać:
− swoboda językowa,
− bogactwo środków stylistycznych,
− kompozycja dzieła,
− kreatywność i oryginalność tekstu,
− poprawność języka,
− zgodność z założeniami regulaminu (format, wielkość pracy, odwołanie
do mitologii słowiańskiej, użycie wyrażeń z listy).

Terminy
Przyjmowanie prac do 30 października 2020r . włącznie (liczy się data wpłynięcia na
adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej):

mail: kontakt@fundacjaaitwar.pl
lub:
Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
60-182 Poznań ul. Perłowska 12/1

Posiedzenie jury odbędzie się 9 listopada ; tego dnia na stronie projektu podane zostaną
wyniki konkursu.
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Literackiego BaśnioBranie zostaną
powiadomieni o wynikach drogą podaną w zgłoszeniu oraz zaproszeni na
uroczyste podsumowanie konkursu wraz z rozdaniem nagród, które odbędzie się 14
listopada 2020r.

Postanowienia końcowe:

- Organizator, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR zastrzega sobie prawo do
publikacji nadesłanych prac w mediach, a prac laureatów także w formie publikacji
książkowej,
- nadesłanie pracy wiąże się z przekazaniem praw autorskich do niej organizatorom (art.
50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr
24 poz. 83); nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają
zwrotowi,
- udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych jest Fundacja AITWAR. Podanie
danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia konkursu. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść
przechowywanych danych osobowych i żądania ich zmiany lub usunięcia. Żądanie
usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie,
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie,
- udział w Konkursie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma dyplom, laureaci dyplom i
nagrody, nauczyciele przygotowujący - podziękowania,
- na stronie internetowej www.slowodziej.pl znajdują się :
1. Regulamin Konkursu BaśnioBranie
2. Teksty pomocnicze z zakresu mitologii słowiańskiej
3. Aktualności i bieżące komunikaty.
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

