Regulamin Konkursu Dziecięcego „O Babci – Bajeczce i Dziadku – Legendzie”

1. Konkurs Dziecięcy pod nazwą „O Babci – Bajeczce i Dziadku – Legendzie” – zwany dalej
„Konkursem” – jest przedsięwzięciem kulturalno – edukacyjnym, niekomercyjnym.
2. Organizatorem i medialnym patronem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w
Bydgoszczy
3.Koordynatorem Konkursu je Izabela Grochowska. Kontakt: 601 – 684 – 898.
4. Prace konkursowe nadsyłać można za pomocą poczty elektronicznej na adres:
izabela.grochowska@mck-bydgoszcz.pl do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz.15.00
Ewentualne inne formy dostarczenia Pracy wymagają wiedzy i akceptacji Koordynatora
Konkursu. Niezależnie od sposobu dostarczenia Prac, wszystkich obowiązuje jeden termin ich
nadsyłania.
6. Za Pracę Konkursową uważa się zarejestrowaną – w formie pisemnej lub multimedialnej,
opowieść dziecka (nagrania, filmiki, podyktowane i spisane narracje). Rodzice lub opiekunowie
dziecka – podejmują się jedynie zadania zapisu i przesłania relacji dziecka, nie modyfikując jej
w zakresie zmieniającym przekaz. Dopuszczalne jest dodanie przypisów, wyjaśnień, zdjęć, prac
plastycznych itp…
7. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci najmłodszych; górnym limitem wieku jest 10 lat.
8. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłoszenie
zawierać musi dane imienne dziecka oraz kontakt do rodziców bądź opiekunów. Elektroniczną
pocztą zwrotną rodzice lub opiekunowie otrzymają druk RODO, zawierający zgodę na czasowe
przechowywanie danych osobowych przez organizatora.
9. Prace konkursowe stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich
bezpłatnych publikacji w materiałach promocyjnych Konkursu oraz w działaniach statutowych.
Ewentualne publikacje o charakterze komercyjnym wymagają wiedzy i dodatkowej zgody
rodziców bądź opiekunów dziecka i regulowane będą odpowiednimi umowami.
10. Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie będzie przyznawane każdemu Dziecku uczestniczącemu w Konkursie – stanowi
bezpłatny egzemplarz „Dziecięcego Przewodnika Po Kanale Bydgoskim”. Odbiór wyróżnienia
– osobisty, na pokładzie zacumowanej w Bydgoszczy barki „Lemara”, w terminie – od
pierwszego dnia otwarcia barki po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa,

1

do końca wakacji letnich 2021. Odbiór wyróżnienia wiąże się również z bezpłatnym
oprowadzeniem po Muzeum Legend Szyperskich – dla dziecka i jednego rodzica lub opiekuna.
Natomiast trzy najciekawsze zdaniem koordynatora konkursu prace, zostaną dodatkowo
nagrodzone.
11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu – Izabela Grochowska.
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