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Regulamin 

II Edycji Festiwalu Bajkowego 

BAJAR;D!  

 2022 r. 

 
I. Organizator: Rogozińskie Centrum Kultury 

 

Adres Biura Festiwalu Bajkowego „BAJAR;D!” 

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno 

Koordynator:  Marta Kaniewska 

   tel. 789 356 680 

   e-mail: marta.k.rck@gmail.com 

   www.rck.rogozno.pl 

 

II. Uczestnicy i cel imprezy 

 

1. W Festiwalu biorą udział osoby w kategoriach odpowiednich dla konkursów 

organizowanych w jego ramach: plastycznym, literackim i teatralnym: 

a. Plastyczny 

 od 7 do 12 lat 

 od 13 do 17 lat 

 od 18 lat 

b. Literacki 

 od 7 do 12 lat 

 od 13 do 17 lat 

 od 18 lat 

c. Teatralny – brak ograniczeń wiekowych 

 rodzinnie 

 po znajomości 

2. Celem Festiwalu jest rozwój oraz aktywizacja artystyczna społeczeństwa,  także 

integracja oraz wyłanianie talentów spośród uczestników Festiwalu. Ponadto: 

a. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie do twórczej aktywności 

b. Aktywowanie rodzin do wspólnych działań edukacyjnych 

i artystycznych 

c. Wychowanie poprzez tworzenie i obcowanie ze sztuką. 

d. Rozbudzanie zainteresowania twórczością autorów bajek. 

 

III. Przebieg Festiwalu 

 

1. Festiwal składa się z trzech konkursów 

a. Literacki 

b. Plastyczny 

c. Teatralny 
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KONKURS LITERACKI 

Założenia 

1) Głównym założeniem jest napisanie oryginalnej bajki / baśni, której 

akcja dzieje się w regionie, z którego pochodzi jej autor 

2) Długość bajki / baśni nie jest w żaden sposób ograniczona, jednak 

liczymy na wyczucie autora.  

 

Jury i kryteria oceny 

1) Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, którego skład 

zostanie podany do wiadomości dwa tygodnie przed finałem: „Gala-

Bajar;D” 

2) Ocenie podlegać będą: 

a. Oryginalność pomysłu 

b. Poprawność w używaniu języka polskiego 

c. Umiejętność osadzenia akcji w regionie, z którego pochodzi 

autor 

 

Sposób napisania pracy i format zapisu 

1) Prace powinny być napisane w formie elektronicznej (dowolny edytor 

tekstu) 

2) Prace mogą być zapisane w dowolnym formacie pliku tekstowego lub 

PDF 

 

Nadsyłanie prac - organizacja 

1) Prace należy nadsyłać pocztą e-mail na adres: marta.k.rck@gmail.com 

z tytułem wiadomości: BAJAR;D – literacki 

2) Wraz z dziełem literackim należy dostarczyć dokładnie wypełnioną 

kartę zgłoszenia. W przypadku przesyłki drogą elektroniczną może być 

jej skan lub plik wypełniony w edytorze tekstu 

 

  KONKURS PLASTYCZNY   

Założenia 

1) Głównym założeniem jest wykonanie dwóch ilustracji do bajek. 

Jedna ilustracja dowolnej, wybranej przez uczestnika bajki, druga 

ilustracja do jednej z bajek Ignacego Krasickiego lub Jean de la Fontaine 

(wybór nieograniczony). 

 

Jury i kryteria oceny 

1) Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, którego skład 

zostanie podany do wiadomości dwa tygodnie przed finałem: „Gala-

Bajar;D” 

2) Ocenie podlegać będą: 

a. Oryginalność 

b. Wyczucie treści ilustrowanej bajki 

c. Estetyka wykonanej pracy 
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Wykonanie prac – techniki 

1) Techniki plastyczne – dowolne 

2) Wielkość nadsyłanych prac – dowolna 

 

Nadsyłanie prac – organizacja 

1) Prace należy nadsyłać w jeden z poniżej podanych sposobów 

a. Skan pracy w dobrej rozdzielczości na adres e-mail:  

marta.k.rck@gmail.com 

b. pocztą tradycyjną na adres: 

Rogozińskie Centrum Kultury 

ul. Wojska Polskiego 4 

64-610 Rogoźno 

z dopiskiem: BAJAR;D – plastyczny 

Praca powinna być zabezpieczone przez zginaniem i podarciem. 

Zwracamy uwagę na datę stempla pocztowego, jednak praca, 

która dotrze do nas więcej niż 2 dni po upływie regulaminowego 

terminu, nie będzie brana pod uwagę 

c. Osobiście w biurze Ośrodka Kultury 

Rogozińskie Centrum Kultury 

ul. Wojska Polskiego 4 

64-610 Rogoźno 

3) Wraz z dziełem plastycznym należy dostarczyć dokładnie wypełnioną 

kartę zgłoszenia. W przypadku przesyłki drogą elektroniczną może być 

jej skan lub plik wypełniony w edytorze tekstu 

 

KONKURS TEATRALNY 

   Założenia i technika wykonania 

1) Głównym założeniem jest nagranie domowymi sposobami krótkiego 

spektaklu teatralnego będącego inscenizacją jednej dowolnej bajki 

Ignacego Krasickiego lub Jean de la Fontaine. 

2) Charakterystyka kategorii: 

a. RODZINNIE 

 Bajka nagrana przez rodzinę (ilość osób nieograniczona, 

zależna jedynie od potrzeb inscenizacji) w dowolnej 

lokalizacji 

 Techniki amatorskie – telefon komórkowy, prosta 

kamera itp. 

 Rekwizyty i kostiumy znalezione w domu 

b. PO ZNAJOMOŚCI 

 Bajka nagrana przez grono znajomych w dowolnej 

lokalizacji (park, mieszkanie, lokal itp…) 

 Ilość osób nieograniczona, zależna jedynie od potrzeb 

inscenizacji 

 Techniki amatorskie – telefon komórkowy, prosta 

kamera itp. 
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 Rekwizyty i kostiumy takie, jakie znajomi zdołają 

zorganizować… 

3) Filmy powinny zawierać wykonane i umieszczone w filmie w dowolny 

sposób: 

a. Planszę tytułową – tytuł bajki i autor 

b. Informację o obsadzie 

c. Informację o reżyserze 

d. Informację o operatorze „kamery” 

 

Nadsyłanie prac – organizacja 

4) Prace należy nadsyłać w jeden z poniżej podanych sposobów 

a. Poprzez stronę WeTransfer na adres e-mail:  

marta.k.rck@gmail.com 

b. Pendrive z nagraniem pocztą tradycyjną na adres: 

Rogozińskie Centrum Kultury 

ul. Wojska Polskiego 4 

64-610 Rogoźno 

z dopiskiem: BAJAR;D – teatralny 

Zwracamy uwagę na datę stempla pocztowego, jednak praca, 

która dotrze do nas więcej niż 2 dni po upływie regulaminowego 

terminu, nie będzie brana pod uwagę 

c. Osobiście w biurze Ośrodka Kultury 

Rogozińskie Centrum Kultury 

ul. Wojska Polskiego 4 

64-610 Rogoźno 

5) Wraz z filmem należy dostarczyć dokładnie wypełnioną kartę 

zgłoszenia. W przypadku przesyłki drogą elektroniczną może być jej 

skan lub plik wypełniony w edytorze tekstu 

2. Wszystkie dokumenty (regulamin, karta zgłoszenia) są do pobrania na stronie 

www.rck.rogozno.pl 

 

IV. Terminy nadsyłania prac i „Gala Bajar;D!” 

 

1. Prace z każdej kategorii należy nadsyłać do 21 listopada 2022 - poniedziałek 

a. W przypadku materiałów nadsyłanych pocztą tradycyjną pod uwagę 

brana jest data stempla pocztowego. 

b.Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę! 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do Gali Bajar;D do dnia 

28 listopada 2022 - poniedziałek 

3. Gala Bajar;D z wyłonionymi laureatami odbędzie się 18 grudnia 2022 - 

niedziela 

a. Pełny program Gali Bajar;D zostanie przesłany do laureatów i podany 

do wiadomości publicznej do dnia 28 listopada 2022 - poniedziałek 

b.Wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni na Galę Bajar;D bez podania 

informacji o zdobytej nagrodzie 
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c. W przypadku, gdy laureat / laureaci nie będą mogli pojawić się na  Gali 

osobiście, nagrody zostaną dostarczone zgodnie z indywidualnym 

ustaleniem. 

 

V. Nagrody 

 

1. W każdej grupie z danej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody 

finansowe 

a. Nagroda I 

b.Nagroda II 

c. Nagroda III 

d. Wyróżnienie 

2. Jakie? 

Pula nagród finansowych zostanie określona do dnia 28 listopada 2022 - 

poniedziałek 

Konkurs Literacki 

Laureat nagrody I otrzyma oprócz nagrody finansowej następujące, 

dodatkowe atrakcyjki: 

 Realizacja audiobooka 

 Audiobook zostanie udostępniony na stronie Rogozińskiego 

Centrum Kultury, a jego elektroniczna wersja zostanie przesłana 

do nagrodzonego. 

 Do nagrania audiobooka zostanie skomponowana oryginalna 

muzyka 

Konkurs plastyczny 

Laureat nagrody I otrzyma oprócz nagrody finansowej następujące,  

dodatkowe atrakcyjki: 

 Zorganizowanie wystawy prac plastycznych zwycięzcy ze 

szczególnym uwzględnieniem dwóch prac konkursowych. 

Miejscem wystaw: Rogozińskie Centrum Kultury lub Instytucja 

Kultury odpowiednia dla regionu, z którego pochodzi zwycięzca 

 Wydanie albumu okolicznościowego opisującego sylwetkę 

autora zwycięskich prac i ich w nim umieszczenie. 

Konkurs Teatralny 

Laureat nagrody I otrzyma oprócz nagrody finansowej następujące,  

dodatkowe atrakcyjki: 

 Nagranie przesłanego spektaklu w profesjonalnych warunkach 

scenicznych! Obsługa profesjonalnego realizatora świateł 

i nagłośnienia.  

Nagranie zostanie zrealizowane w formie Teatru Telewizji i, za 

zgodą uczestników, upublicznione. 

 Nagranie zostanie wydane w wersji elektronicznej i przekazane 

zwycięskiej grupie. 

 Do gotowego filmu zostanie skomponowana oryginalna muzyka 

b.Każdy z uczestników Festiwalu otrzyma również pamiątkowy dyplom. 

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród podejmuje jury. 
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VI. Warunki uczestnictwa 

 

1. Aby przystąpić do udziału w jednym z trzech konkursów należy przesłać prace 

zgodnie z zapisanymi informacjami w niniejszym regulaminie oraz przesłać 

kartę zgłoszenia.  

2. Uczestnik / uczestnicy mogą zgłosić się do udziału w trzech konkursach pod 

warunkiem wypełnienia trzech osobnych kart zgłoszenia. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. 

4. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

5. Wszelkich informacji udziela p. Marta Kaniewska, z którą można kontaktować 

się pod numerem telefonu 789 356 680 

6. Laureaci zaproszeni do „Gali Bajar;D”, którzy pojawią się na niej osobiście 

pokrywają koszt uczestnictwa w warsztatach oraz Biesiadzie Bajardów 

w wysokości 50 zł za osobę.  

7. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto  

76 8951 0009 3900 2088 2000 0010  

tytuł wpłaty Gala Bajard 

w terminie nieprzekraczającym datę Gali Bajar;D! 

 

VII. Noclegi 

 

1. Dla uczestników Gali Bajar;D, którzy chcieliby pozostać u nas na dłużej, 

prześlemy informacje o możliwości przenocowania w Rogoźnie. Wszelkich 

informacji w tym zakresie udzieli p. Marta Kaniewska, z którą można 

kontaktować się pod numerem telefonu  

789 356 680 

lub adresem e-mail: marta.k.rck@gmail.com 

 

VIII. Informacje dodatkowe 

 

1. Gala „BAJAR’D!” oprócz uroczystego wręczenia nagród będzie obejmowała 

dodatkowe atrakcje, których szczegóły podane zostaną w dniu ogłoszenia 

laureatów (28 listopada 2022) na stronie WWW Rogozińskiego Centrum 

Kultury, Facebook, Instagram. Program wysłany zostanie również na adres e-

mail laureatów Festiwalu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

FESTIWAL BAJAR;D! 

2022 

 

Nazwa konkursu, do którego przystępuje uczestnik 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Imię i Nazwisko autora pracy lub nazwa grupy (w przypadku konkursu teatralnego) 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Wiek uczestnika 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Kategoria konkursu 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, e-mail) 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zgłaszanego materiału 

 

Tytuł i autor bajki, do której wykonano daną pracę 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Obsada (w wypadku konkursu teatralnego) 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

…………………………… 

Data i podpis zgłaszającego 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

OSOBOWYCH 

Zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz  utrwalanie mojego 

wizerunku , wykorzystywanie   zdjęć oraz nagrań zawierających mój wizerunek  przez Rogozińskim Centrum 

Kultury. Wyrażanie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony  na stronie 

internetowej oraz materiałach promujących Rogozińskie Centrum Kultury. 

 

podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). informujemy, iż 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Rogozińskie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 
Rogoźno  

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy 
iodo.oborniki@gmail.com 

3) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie w  związku z realizowaniem zadań przez 
Rogozińskie Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,w celu realizacji zadań związanych z 
tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury; )  

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 pkt. A, oraz  C  ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., ,  a w zakresie fakultatywnym,  dane osobowe przetwarzane są 
na podstawie zgody. 

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od 
administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu  umowy. Dane Osobowe nie będą przekazywane 
do państwa trzeciego. 

6)Państwa dane osobowe przetwarzane będą w  zakresie realizacji konkursu przez okres do czasu zakończenia  jego 
realizacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy, a w przypadku wyrażenia przez 
Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania tej zgody. 

7) posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej 
samej formie w jakiej jej udzielono, w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) mają państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

9) podanie przez Państwa  danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursach 
organizowanych przez Administratora lub w celu zawarcia umowy.  Podanie danych osobowych w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne.  


