
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

„W krainie moich marzeń” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs literacki jest organizowany pod nazwą Opowiem Ci bajkę „W krainie moich 

marzeń” jest zwany dalej: „Konkursem”.  

2. Organizatorami Konkursu są Fundacja Unum z siedzibą w Warszawie (00-834) al. 

Jana Pawła II 17 oraz Fundacja DOBROdzieje się z siedzibą w Łodzi (93-259), ul. 

Gersona 1/22. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.11.2022 – 06.01.2021 roku.  

II. Adresaci Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 10. do 26. roku życia 

przebywający w pieczy zastępczej instytucjonalnej lub rodzinnej. 

2. Nad poprawnością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana 

przez organizatorów Konkursu. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu. 

III. Cele Konkursu 

1. Głównym celem Konkursu literackiego jest aktywizacja społeczna dzieci, zachęcanie 

dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego, krytycznego myślenia i rozwoju 

swoich pasji. 

2. Celami szczegółowymi są:  

 kształtowanie i rozwój umiejętności literackich dzieci i młodzieży; 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej na 

forum publicznym; 

 kształtowanie i rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni młodych twórców; 

 wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia własnego sprawstwa wśród 

uczestników Konkursu; 

 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku samego siebie; 

 poszukiwanie nowych środków wyrazu literackiego w twórczości dzieci i 

młodzieży; 

 rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

IV. Warunki udziału w konkursie 



1. Tematem prac konkursowych jest: „W krainie moich marzeń”. 

2. Konkurs polega na przygotowaniu prac literackich i skierowany jest do dzieci 

i młodzieży, w wieku od 10 do 26 lat przebywających w pieczy zastępczej 

instytucjonalnej lub rodzinnej.  

3. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

4. Przedmiotem Konkursu jest indywidualna praca literacka napisana na komputerze 

(wielkość czcionki 12 lub 11 z odstępami 1,5, składająca się z maksymalnie 2 stron 

formatu A4, praca może być wzbogacona o rysunki). Sporządzenie i przesłanie 

ilustracji do tekstu nie jest obowiązkowe, jednak wpływa na ocenę pracy konkursowej, 

zgodnie z kryteriami z punktu VII. 

5. Mile widziane są również ilustracje nadsyłane przez przyjaciół autorów i autorek – nie 

będą one jednak podlegały ocenie, za to za pisemną zgodą ich twórców mogą zostać 

wydane drukiem w papierowej wersji książki, którą Fundacja Unum wyda w 2023 r. 

6. Prace wysyłane są na adres email: konkurs_literacki@fundacjadobrodzieje.pl. 

7. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

V Termin i miejsce składania prac 

1. Prace należy przesyłać do 06.01.2023 roku drogą elektroniczną na adres 

konkurs_literacki@fundacjadobrodzieje.pl, załączając skan podpisanego Formularza 

zgłoszeniowego w formacie *.pdf , stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, zawierającego pracę konkursową oraz oświadczenia opiekuna prawnego i 

dane autora pracy konkursowej. Do zgłoszenia, jeżeli jest, należy załączyć skan 

rysunku.  

2. Wszelkie pytania odnośnie do organizacji Konkursu, procedur uczestnictwa oraz 

innych zagadnień związanych z Konkursem prosimy kierować na adres mailowy: 

konkurs_literacki@fundacjadobrodzieje.pl. 

3. Prace nadesłane bez podpisanego Formularza zgłoszeniowego zawierającego 

oświadczenia nie będą brane pod uwagę. 

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności 

statutowej.  

5. Każda nadesłana praca zostanie oznaczona indywidualnym numerem. 

6. Praca nadesłana po terminie nie będzie brała udziału w konkursie. 
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VI. Wyłonienie laureatów konkursu 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie określonym przez 

organizatorów, podanym do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji 

DOBROdzieje się www.fundacjadobrodzieje.pl 

2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. Decyzja Komisji 

Konkursowej co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna.  

3. Wyniki zostaną przesłane mailem tylko do laureatów nagród i ogłoszone na stronie 

internetowej www.fundacjaunum.pl i fundacjadobrodzieje.pl do końca lutego 2023 r.  

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne. 

VII. Kryteria oceny 

Ocenie podlegać będą: 

 inwencja i pomysłowość utworu; 

 przesłanie; 

 literackie umiejętności językowe (lekkie pióro); 

 charakterystyka bohaterów; 

 ogólna czytelność i odbiór czytelników; 

 ilustracja do utworu; 

VIII Nagrody 

1. Komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych: 

10-13, 14-16, 17+. 

2. Nagrodą za I miejsce będzie udział w profesjonalnych warsztatach literackich w 

terminie wakacyjnym. Terminy poszczególnych warsztatów literackich zostaną 

przedstawione Laureatom. 

Nagrodą za II miejsce będzie jednodniowy kurs rozwijający pasję (do 500 zł). 

Nagrodą za III miejsce będzie bon podarunkowy do sklepu Bonito (do wartości 150 zł). 

Przewidujemy dodatkowe wyróżnienie (bon o wartości 100 zł).  

3. Prace literackie, które zdobędą nagrody i wyróżnienie dodatkowo zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Fundacji DOBROdzieje się pod adresem www. 

https://www.fundacjadobrodzieje.pl oraz wydane w formie zbioru bajek. 

4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie. 

IX. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 



1. Zgodnie z niniejszym regulaminem złożenie pracy w Konkursie jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów wszystkich autorskich praw 

majątkowych do złożonej pracy na wszystkich polach eksploatacji.  

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu 

będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu 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 (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) oraz 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

X Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, 

jeżeli będą tego wymagały obiektywne okoliczności. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, zawierające treści obraźliwe, naruszające godność 

osobistą będą niszczone komisyjnie. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy. 



Formularz zgłoszenia do konkursu literackiego „W krainie moich marzeń” 

Imię i nazwisko Autora  

Miejsce pobytu dziecka 

(zaznacz X właściwe 

pole) 

Placówka  

Rodzina zastępcza  

Pełna nazwa miejsca 

pobytu dziecka 

 

Adres 

korespondencyjny 

 

Adres email opiekuna 

prawnego 

 

Rok urodzenia dziecka   

Imię i nazwisko 

Opiekuna 

prawnego/faktycznego 

 

Numer telefonu 

opiekuna 

prawnego/faktycznego 

 

Tytuł pracy (ilość 

znaków: 3000 – 4000) 

 

Jeśli dziecko 

przygotuje rysunek 

proszę go dołączyć 

jako pdf 

 

 

1. Wyrażam zgodę, na uczestnictwo dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym/faktycznym na udział w Konkursie literackim ,,w krainie moich marzeń”.  

2. Autor deklaruje: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu, 

zrozumiałem i akceptuję jego treść. 

Oświadczam również, że:  

 jestem autorem złożonej pracy konkursowej,  

 złożona praca została wykonana przeze mnie osobiście i nie stanowi opracowania 

cudzego dzieła,  



 przysługują mi pełne prawa autorskie do utworu, w tym prawo do rozporządzania 

nim, nieobciążone prawami osób trzecich,  

 złożona praca konkursowa nie została złożona wcześniej w żadnym innym 

konkursie, 

 złożenie pracy w niniejszym konkursie nie narusza żadnych praw osób trzecich, 

  mam świadomość, że złożenie niniejszej pracy skutkuje nieodpłatnym 

przeniesieniem na Fundację Unum i Fundację DOBROdzieje się wszystkich 

autorskich praw majątkowych do niniejszej pracy.”  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych 

umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym, w zakresie prowadzenia i realizacji 

Konkursu oraz ogłoszenia i publikacji jego wyników (), 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych).  

4. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia 

i nazwiska/imienia i nazwiska mojego podopiecznego, w związku z udziałem 

w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 

konkursie i jego wynikach.  

Czytelny Podpis dziecka – autora pracy konkursowej: ________________________________ 

Czytelny Podpis Opiekuna prawnego/faktycznego: __________________________________ 

Miejscowość, data: ____________________________ 



Formularz oceny pracy konkursowej (kryteria oceny według skali 0-1) 

Imię i Nazwisko Autora utworu  

Tytuł utworu  

Kryteria Oceny: Punkty (skala 0-1) 

inwencja i pomysłowość bajki  

przesłanie  

literackiej umiejętności językowe (lekkie 

pióro); 

 

 

charakterystyka bohaterów  

ogólna czytelność i odbiór czytelników  

ilustracja do bajki  

Łączna suma punktów:  

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

 

Mając na uwadze treść art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej 

„unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679” lub „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 

119, str. 1), uprzejmie przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych przez Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  

 

Kto jest administratorem moich danych i z kim mogę się kontaktować?  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i 

Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej jako „Unum Życie TUiR S.A.”). Z 

administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: kontakt@unum.pl, 

formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem:  +48 800 33 55 

33  lub pisemnie na adres siedziby Unum Życie TUiR S.A.  

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

korzystania z przysługujących Pani praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

można kontaktować się z wyznaczonym w Unum Życie TUiR S.A inspektorem ochrony danych 

poprzez adres email: iod@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, 

telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33  lub pisemnie na adres siedziby Unum Życie TUiR 

S.A (najlepiej z dopiskiem „RODO”).  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Unum Życie TUiR S.A w celu realizacji 

rozpatrzenia zgłoszenia w konkursie „Opowiedz mi bajkę”.  

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?  

4. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:  

• w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. 

dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 

lat);  

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?  

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na podstawie 

przepisów prawa (organom publicznym) – w związku z realizacją obowiązków prawnych 

ciążących na Unum Życie TUiR S.A;  

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy  

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane również do niektórych podwykonawców 

dostawców systemów informatycznych, którzy znajdują się w państwach poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego 

stopnia ochrony danych osobowych.  

7. Dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności na podstawie wydanych przez 

Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych 

przez Komisję Europejską. Może Pan/Pani otrzymać kopię dokumentu regulującego 

przetwarzanie Pana/Pani danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym po kontakcie z 

inspektorem ochrony danych. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?  



8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie 

„Opowiedz mi bajkę”.  

Czy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub będą podlegały 

profilowaniu? 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu.   

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

10. Przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: 

(i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana; (ii) prawo do sprostowania tych 

danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych 

danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o 

ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 

2016/679.  

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja 

prawnie uzasadnionych interesów, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana/Pani, w szczególności w związku z ich 

przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.  

12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pani 

prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów o ochronie danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 


