
REGULAMIN KONKURSU 

„Bajać na ludowo” Konkurs ilustratorski 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.nikidw.edu.pl 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne. 

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od 22 marca do 21 maja 2021 roku. 

 

I. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest popularyzacja tradycyjnych bajek, baśni i przekazów ludowych. 

Zachęcanie uczniów szkół średnich i podstawowych do aktywności artystycznej. Propagowanie 

czytelnictwa wśród najmłodszych. 

 

II. PRZEDMIOT I ADRESACI KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przesłanie przez uczestników autorskich ilustracji 

wybranych przez Organizatora bajek, baśni i przekazów ludowych. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych i szkół średnich z miasta 

Częstochowa. 

3. Do konkursu zgłoszenia mogą składać również szkoły z powiatów: częstochowski, 

myszkowski, lubliniecki i kłobucki. 

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół średnich. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 3 prac. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: uzupełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę opiekuna 

prawnego oraz autorskie ilustracje. 

4. Prace konkursowe muszą być nadesłane mailowo w formacie jpg, png, tiff, lub pdf w 

rozdzielczości 300 ppi i wielkości nie mniejszej niż 21x14,5 cm i nie większej niż 50x70 cm. 

Ilustracje wybranych utworów literackich w każdej z kategorii muszą zostać odpowiednio 

przygotowane i obrobione w programie graficznym. Organizator wymaga przekazanie 



oryginału pracy. Nie wymagane jest przesłanie do Organizatora narzędzi i elementów 

niezbędnych w trakcie pracy twórczej. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne. 

6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia 

konkursowego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i ilustracji, 

które spełniają wszystkie kryteria i wymagania konkursowe na adres mail 

czestochowa@nikidw.edu.pl w terminie od 22 marca do 30 kwietnia 2021 r. 

8. Oceny, wyłonienia laureatów i wyboru prac do publikacji dokonuje Jury Konkursu złożone 

z przedstawicieli oraz artysty, eksperta Organizatora Konkursu, na podstawie kryteriów 

formalnych i merytorycznych, o których mowa w pkt. VII niniejszego regulaminu. 

9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych autorskich 

ilustracji i publikację na stronie Instytutu: www.nikidw.edu.pl, na profilu facebookowym 

NIKiDW, na platformie YouTube oraz innych formach przekazu i umieszczenia jej w dziełach 

wydawniczych, na wernisażach, wystawach muzealnych oraz niezbędną ich obróbkę graficzną, 

służącą dostosowaniu pracy do potrzeb druku i składu publikacji. 

10. Uczestnik (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Dz.U. z 2019r., poz.1231, z późn. zm.) oświadcza, że jest wyłącznym twórcą załączonych prac 

artystycznych i że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości i każdej części) 

nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa zależne, a także zgłoszenie do 

konkursu nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz przenosi osobiste i majątkowe prawa 

autorskie i prawa zależne na rzecz Organizatora. Prace muszą być oryginalne, niepublikowane 

wcześniej oraz nie przedstawione na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

11. Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1781 ). 

12. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgoda na warunki niniejszego Regulaminu. 

13. Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej. 

14. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator. 

15. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Jury Konkursu na podstawie oceny zgodności 

pracy z założeniami i kryteriami konkursu. 

16. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 



17. Od wyników konkursu nie przysługują odwołania. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, 

nieprzewidzianych okoliczności lub zadziałania siły wyższej. 

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na rzecz Organizatora, na zasadach wyłączności, wszelkie majątkowe 

prawa do wykonania przedmiotu Umowy opisanego w § II ust. 1 powyżej bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na 

jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: 

techniką magnetyczną, na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą lub 

techniką cyfrową, w tym wytwarzanie egzemplarzy na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tych form zapisu; c. wszelkie nadawanie lub reemitowanie, w tym za 

pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za 

pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub 

innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting); d. wszelkie publiczne 

udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci 

kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne lub inne urządzenia i systemy, z lub bez 

możliwości zapisu; e. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie f. wprowadzanie do obrotu w kraju 

i za granicą; g. wypożyczanie, najem, wymiana nośników, na których dzieło utrwalono; 2. 

Przeniesienie praw, o którym mowa w ust.1, obejmuje także prawo zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności do adaptacji, przeróbek, formatów, 

sporządzania innych wersji językowych i eksploatacji tak powstałych utworów na polach, o 

których mowa w ust.1. Organizatorowi przysługuje prawo do zestawiania dzieła z innymi 

utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych - w zakresie pól 

eksploatacji wymienionych w ust.1, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych twórców i 

artystów wykonawców. Organizator ma prawo wykorzystania dzieła do merchandansingu. 3. 

Organizator ma prawo korzystania, w sposób i na polach eksploatacji określonych w ust. 1, z 

dzieła lub jego fragmentów do celów reklamy lub promocji Organizatora lub jego działalności. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do przerywania dzieła lub wyrażania zgody na to, w celu 

umieszczania reklam, w tym przekazów autopromocyjnych oraz telesprzedaży, zgodnie z 



potrzebami Organizatora lub jego kontrahentów/licencjobiorców i poszanowaniem 

obowiązujących regulacji prawnych oraz do zamieszczania w dziele infografiki z 

zapowiedziami belek informacyjnych, belek konkursowych i wskazań sponsorskich, jak 

również kompresji (zawężania) obrazu podczas emisji, a działania takie nie będą uważane za 

naruszanie integralności dzieła. 5. Organizator ma prawo zgłoszenia jakichkolwiek elementów 

dzieła, takich jak w szczególności ilustracja muzyczna, motywy graficzne, tytuł - jako swoich 

znaków towarowych. 6.Wykonawca przenosi na Organizatora własność oryginału utworu. 7. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać nadzór autorski w stosunku do dzieła będącego 

przedmiotem umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z 

Organizatorem. 8. Wykonawca upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o 

pierwszym publicznym udostępnieniu utworów oraz do udostępniania utworów anonimowo, 

wg standardów obowiązujących u Organizatora. 

 

V. KATEGORIE KONKURSOWE 

Przewiduje się dwie kategorie konkursowe: 

1. Dla uczniów Szkół Podstawowych klas 5-8. Utwory do zilustrowania w kategorii I: 

1. „O sierocie, która wyszła za królewicz węża” Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie Jan 

Karłowicz 

2. „O staruszku i staruszce i o złotej rybce” Baśnie i Powieści z ust ludu i książek Zygmunt 

Gloger 

3. „Kto robi dobrze, sobie robi dobrze; kto robi źle, sobie robi źle” Podania i Bajki Ludowe 

zebrane na Litwie Jan Karłowicz 

2. Dla uczniów Szkół Średnich. Utwory do zilustrowania w kategorii II: 

1. „Królewicz w piekle” Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie Jan Karłowicz 

2. „Strzyga” Podania i Baśni Ludu w Mazowszu Roman Zmorski 

3. „Zbrodnia” Baśnie i Powieści z ust ludu i książek Zygmunt Gloger 

 

VI. NAGRODY 

1. Nagrodami konkursowymi w każdej kategorii nagrody rzeczowe: 

- za zajęcie pierwszego miejsca o wartości 2 000,00 zł, 

- za zajęcie drugiego miejsca o wartości 1 000,00 zł, 

- za zajęcie trzeciego miejsca o wartości 500,00 zł, 

- jury może przyznać wyróżnienia indywidualne w formie książek ze zbiorów wydawniczych 

Instytutu. 



Dla szkół, których uczniowie wykażą się największą ilością prac wysokiej jakości, są 

przewidziane nagrody w postaci zestawów książek ze zbiorów wydawniczych Instytutu. 

2. Organizator planuje wydanie publikacji z bajkami, baśniami i przekazami ludowymi, do 

zilustrowania których posłużą wybrane prace z nadesłanych w konkursie. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU I OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Kryteria oceny zgłoszeń dzielą się na formalne i merytoryczne. 

2. Do formalnych kryteriów oceny zgłoszeń należą: 

1) Nadesłanie zgłoszenia przez właściwy podmiot 

2) Nadesłanie zgłoszenia w terminie 

3) Nadesłanie zgłoszenia na formularzu konkursowym 

4) Zgodność zgłoszenia z celem Konkursu i postanowieniami regulaminu 

5) Kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

3. Zgłoszenia niespełniające wszystkich kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. 

4. Do merytorycznych i jakościowych kryteriów oceny zgłoszeń należą: 

1) Spełnianie warunków opisanych w pkt. III regulaminu konkursu 

2) Poziom warsztatu artystycznego i dobór środków wyrazu 

3) Zdolności uczestnika do zwizualizowania istoty przekazu dzieła literackiego 

4) Doskonała jakość techniczna pracy, która umożliwi w wysokiej jakości jej publikacje 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Bajać na ludowo” jest 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kontakt z Organizatorem jest podany w pkt. IX. 

Regulaminu. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący 

sposób: adres e-mail: rodo@nikidw.edu.pl, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. 

Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnym z przekazanym Formularzem 

Zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 

udziału w Konkursie. Konsekwencją nie podania niezbędnych danych będzie brak możliwości 

zakwalifikowana zgłoszenia do Konkursu. 



4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia 

i publikacji wyników oraz wydania nagród. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 

do przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przed 

roszczeniami dane osobowe nie będą wykorzystywane. W sytuacji korzystania z prac 

konkursowych dane osobowe zostaną zanonimizowane. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako 

Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą 

być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, 

na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) danych; 

c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy została cofnięta 

zgoda na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w 

Konkursie; 

e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym z 

rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi 

wskazanymi w ust. 1. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

IX. KONTAKT 

1. Sekretariat Konkursu „Bajać na ludowo” znajduje się w siedzibie Oddziału w Częstochowie 

Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 

Częstochowa. 



2. Informacje nt. Konkursu można uzyskać pod nr. telefonu 506 582 643 oraz pod adresami e-

mail: paula.zasada@nikidw.edu.pl 


