
 
 

                                                                 

                                                                                                                               

 

 

Regulamin konkursu literackiego  

„Chodź, opowiem Ci bajeczkę”  

w ramach projektu „SAGA – warsztaty kreatywności” 

 

1. Organizatorem konkursu literackiego „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” jest 

Stowarzyszenie Willa Decjusza.  

 

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „SAGA – warsztaty 

kreatywności” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

 

3. Temat przewodni konkursu to: „Chodź, opowiem Ci bajeczkę. Konkurs na 

bajkę lub opowieść dla dzieci”.  

 

4. W konkursie mogą wziąć udział: 

 

 osoby uczestniczące w projekcie „SAGA – warsztaty kreatywności” – I, II, III i 

IV, V edycji warsztatów kreatywnego pisania;  

 

 osoby niebiorące udziału w projekcie, spełniające wymóg wiekowy: 55+. 

 

5. Maksymalna objętość tekstu to 8000 znaków.  

 

6. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jeden tekst.  

 

7. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej (dowolny format pliku 

umożliwiający późniejszą edycję tekstu) na adres mailowy dyrcz@villa.org.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia Willa Decjusza do 30 

września (piątek) 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

 

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej 

autora/kę regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatora 

(Stowarzyszenia Willa Decjusza) praw autorskich do przysłanego tekstu, co 

oznacza zgodę na publikację zarówno w zbiorze tekstów o roboczym tytule 

„SAGA”, jak i na stronach internetowych organizatora. Zgłaszając do 

konkursu pracę uczestnik/czka oświadcza, że nadesłana praca jest jego/jej 

autorstwa i nie była nigdzie wcześniej publikowana.  
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9.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej redakcji tekstów przed 

publikacją.  

 

10.  Pula nagród:  

 

 I miejsce – nagrody książkowe o łącznej wartości 300 zł 

 II miejsce – nagrody książkowe o łącznej wartości 200 zł 

 III miejsce – nagrody książkowe o łącznej wartości 100 zł 

13. Organizator przewiduje nagrody książkowe dla wszystkich osób biorących 

udział w konkursie.  

14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 

2015 r. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.  

15. Wydana do końca roku 2015 publikacja, o roboczym tytule „SAGA”, zawierać 

będzie teksty osób nagrodzonych i wyróżnionych przez jurorów. 

 

 

Organizator Konkursu 

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza 

ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków 

tel. +48 12 425 36 38, 425 36 44, 425 36 23 

fax: +48 12 425 36 63 

www.villa.org.pl, www.saga.villa.org.pl 

www.facebook.com/WillaDecjusza 
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http://www.saga.villa.org.pl/
http://www.facebook.com/WillaDecjusza

