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REGULAMIN KONKURSU

BaśnioBranie to Wojewódzki Konkurs Literacki, będący integralną częścią projektu
czytelniczo-kulturalnego SłowoDziej, a chętni finaliści spotkają się w czasie potyczki
literackiej "O puchar Chmurników".

Cele Konkursu:
- stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –
zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
- 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, której główną postacią będzie postać
kobieca. 

Z pewnością pomogą wam odpowiedzi na kilka prostych pytań:
Czy wiły wiły sobie włosy po wyjściu z wody, czy przed? Czy rusałki krzątały się po kuchni? Czy
strzygi chadzały do dentysty? Czy Mokosz ścierką doprowadzała skrzaty do porządku? Czy Weles
była kobietą? Czy Leszy miał panią Leszową? Czy wodnik chciał być dziewczyną? Czy dziwożony
kolor skóry miały naturalny, czy chadzały do zielarium? Wodnik, topielica i wodnotopielki -
dokąd udawały się na wakacje, kiedy staw zamarzał? 

Szanowni uczestnicy, rozwińcie skrzydła swojej wyobraźni i niech nawet niebo was nie ogranicza!

Wymagania:
− dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych: objętość dzieła – minimum stronica A-4 zapisana
ręcznie (czytelnie) lub pół stronicy zapisu 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 zapisu 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 i będącą załącznikiem do Regulaminu,
- wszystkie prace pisane komputerowo należy przesłać drogą mailową na  adres
zgloszenia@slowodziej.pl ; plik w formacie word lub pdf musi mieć w tytule imię i nazwisko autora,
tytuł utworu, nazwę szkoły,
Karta Zgłoszenia może być wpisana w treści maila, oświadczenie dołączone jako załącznik,
- wszystkie prace pisane ręcznie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, należy do
niej dołączyć Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie oraz przesłać na wskazany adres pocztowy.



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, zgodność z wybranym tematem).

Terminy
Przyjmowanie prac do 31 października 2022r. włącznie (liczy się data wpłynięcia na adres poczty
tradycyjnej lub elektronicznej) na adres:

zgloszenia@slowodziej.pl
lub:

Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
60-182 Poznań ul. Perłowska 12/1

Ogłoszenie  wyników nastąpi do 18 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 do literackiej potyczki olimpijskiej "O puchar Chmurników", która
odbędzie się online, za pomocą aplikacji ZOOM oraz zostaną zaproszeni na podsumowanie projektu
wraz z uroczystym rozdaniem nagród, czyli STADO.
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 :
a) Regulamin Konkursu BaśnioBranie
b) teksty pomocnicze z zakresu mitologii słowiańskiej w dziale "Książnica"
c) aktualności i bieżące komunikaty.
-  ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

Przy wsparciu:Projekt dofinansowany z funduszy:


