
                 

Regulamin rodzinnego konkursu literacko-plastycznego 

 pt. „Dobro wraca” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich. 

 

2. Konkurs jest częścią historycznego projektu edukacyjnego „Świadectwo człowieczeństwa w czasie 

zagłady. Historia Ireny Gut-Opdyke” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach 

programu „Patriotyzm Jutra”. 

 

3. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o życiu Polki – z zaszczytnego grona ok. 7 tys. Polaków 

odznaczonych tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – która z narażeniem życia ratowała 

Żydów przed zagładą w trakcie II wojny światowej. Konkurs ma na celu także przybliżenie mieszkańcom 

Piekar Śląskich sylwetki, doświadczeń i wyborów życiowych jednej z przedwojennych mieszkanek ich 

"małej ojczyzny".  

 

II. Warunki uczestnictwa i forma konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. Pracę konkursową można wykonać 

samodzielnie lub zespołowo w gronie rodziny lub przyjaciół. Nie obowiązują kategorie wiekowe. Każdy 

uczestnik (rodzina, grupa, osoba indywidualna) może złożyć w konkursie tylko jedną pracę. 

 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu bajki w konwencji teatrzyku kamishibai, z motywem 

przewodnim szeroko pojmowanego czynienia dobra w stosunku do drugiego człowieka, inspirowanej 

życiem Ireny Gut-Opdyke, która ratowała ludzkie istnienia w trakcie II wojny światowej.  

 

3. Praca konkursowa powinna składać się z 8 sztywnych kart (np. z bloku technicznego) formatu A3, z tym że 

wszystkie istotne elementy bajki i tekstu powinny się mieścić w wymiarach teatrzykowego ekranu 33x24 

cm (poglądowe zdjęcia przykładowego teatrzyku znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu). 

Pierwsza karta powinna pełnić rolę karty tytułowej (okładki bajki z tytułem). Pozostałe karty to treść 

opowieści. Każda karta powinna być dwustronna. Na awersie tylko ilustracja, a na odwrocie tekst historii, 

której dotyczy konkretna ilustracja. Karty powinny być ponumerowane na odwrocie od 1 do 8.  

 

4. Dostarczając pracę na konkurs, bezwzględnie należy kierować się niniejszą instrukcją: 

 

a) przygotuj dużą kopertę formatu A3 i napisz na niej tylko: Konkurs „Dobro wraca”. 

b) przygotuj bajkę, którą zgłaszasz na konkurs, na odwrocie karty tytułowej bajki umieść tzw. godło 

(hasło lub znak graficzny, który nie będzie zdradzał twoich danych osobowych). Pod żadnym pozorem 

nie podpisuj bajki swoimi danymi osobowymi. Całą bajkę umieść we wcześniej przygotowanej dużej 

kopercie. 

c) wydrukuj i wypełnij kartę zgłoszenia (jeśli jesteś osobą niepełnoletnią – wraz z podpisami rodziców), 

włóż do mniejszej koperty (A4), zaklej ją i umieść na niej to samo godło, które umieściłeś na odwrocie 

karty tytułowej bajki. Pod żadnym pozorem nie pisz danych osobowych na kopercie. Zaklejoną 

mniejszą kopertę z zawartością włóż do koperty A3 i zaklej ją.  

d) dostarcz kopertę do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kalwaryjskiej 62d w Piekarach Śląskich.   

  

 

 

 

5. Zgłoszone prace będzie oceniało 3-osobowe Jury powołane przez Dyrektora biblioteki. Ocenie będą 

podlegały walory artystyczne, pomysłowość, jak i zgodność z ideą projektu „Świadectwo człowieczeństwa 



                 

w czasie zagłady. Historia Ireny Gut-Opdyke”. Bajka, choć krótka musi stanowić logiczną opowieść, 

zawierać zarówno interesującą formę graficzną, jak i treść pisaną. Dozwolone są wszystkie płaskie formy 

artystyczne, włącznie z grafiką komputerową. 

 

6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu, łamiące prawa autorskie lub dostarczone po terminie nie będą 

oceniane. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

 

7. Termin składania prac na konkurs upływa 31 sierpnia 2022. Pracę należy złożyć w siedzibie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ul. Kalwaryjskiej 62d w Piekarach Śląskich. Ogłoszenie wyników nastąpi do 

dnia 7 września 2022 na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. 

 

III. Nagrody 

 

1. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody w postaci kart podarunkowych 

do internetowych księgarni i sklepów z multimediami do wykorzystania na dowolne zakupy (I miejsce – 

500 zł oraz drewniany teatrzyk kamishibai, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł), upominki ufundowane 

przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

IV. Dane osobowe 

 

1. Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu realizacji czynności na podstawie udzielonej zgody  - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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.  

2. Uczestnik bądź rodzic (opiekun prawny) uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

3. Uczestnik bądź rodzic (opiekun prawny) uczestnika konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć 

dokumentujących przebieg konkursu, w celach dokumentujących wydarzenie. Zdjęcia publikowane będą 

na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich i mediach społecznościowych. 

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania.  

5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

 

V. Postanowienia końcowe 

  

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury.  

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.biblioteka.piekary.pl 

 

  

 

 

http://www.biblioteka.piekary.pl/

