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REGULAMIN 
REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII 
pod hasłem 

"MÓJ WYMARZONY OBÓZ NA JURZE" 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są: Biuro BADUR oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 
w Piekarach Śląskich. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są:  
 
 Biuro Turystyki BADUR:  

mgr Tomasz Marek Badur ( www.badur.pl, fanpage: www.fb.com/badurpl ) 
 

 Miejska Szkoła Podstawowa nr 1:  
mgr Kinga Banaś,  
mgr Ewa Maliszewska,  
mgr Małgorzata Zając 
 

3. Inicjatorem i pomysłodawcą Regionalnego Konkursu literackiego „Mój wymarzony obóz na 
Jurze” jest Tomasz Marek Badur. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.  
5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych mieszczących się 

na terenie Piekar Śląskich, Bytomia, Chorzowa, Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, 
Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tarnowskich Gór. 

6. Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w całości lub 
fragmencie wszystkich prac konkursowych (nie tylko finałowych) w celu promowania 
działalności statutowych organizatorów (np.: reklama w mediach: telewizja, internet, 
materiały drukowane).  

7. Uczestnictwo w konkursie, przesłanie prac konkursowych wraz z pisemnym oświadczeniem 
rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika (załącznik nr1)  na adres Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 1  w Piekarach Śląskich jest jednoczesnym wyrażeniem zgody prawnych 
opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb 
konkursu. Dane osobowe uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 
883), dla celów przeprowadzenia konkursu (m.in. umieszczenie nazwisk uczestników 
konkursu w mediach lokalnych, na stronach www organizatorów, facebookowym fanpage 
organizatorów, na wystawie prac konkursowych, podczas ogłoszenia wyników w trakcie 
imprezy kończącej konkurs). 

 
 
CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie umiejętności literackich.  
2. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.  
3. Aktywizowanie uczniów. 
4. Doskonalenie pisania różnych form literackich.  
5. Rozwijanie fantazji i wyobraźni. 
6. Zainteresowanie dzieci tematyką Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Jury). 
7. Rozbudzenie zainteresowania dzieci aktywnym spędzeniem wolnego czasu - obóz na Jurze.  
8. Propagowanie sportu i turystyki pieszej, rowerowej oraz wspinaczki.  
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UCZESTNICY 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych mieszczących 

się na terenie Piekar Śląskich, Bytomia, Chorzowa, Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, 
Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tarnowskich Gór. 

 
 
TEMAT 
 Uczestnictwo w konkursie ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci, która zainspiruje je do 
napisania opowiadania. Praca powinna być literacką wypowiedzią uczestnika konkursu na temat 
spędzania wolnego czasu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  
 
 
ETAPY KONKURSU 
Zgodnie z ustaleniami organizatorów konkurs będzie przebiegał w następujących etapach:  

1. 04.04.2018r. - 06.04.2018r.   - ogłoszenie konkursu w szkołach podstawowych. Informacja 
zostanie wysłana drogą e-mail/listownie lub dostarczona osobiście przez organizatorów do 
placówek. 

2. Od 06.04.2018r. - eliminacje wewnętrzne (w szkołach). Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Rada Rodziców wybiera spośród wszystkich prac dwie, które zostaną zgłoszone do finału 
konkursu.  

3. Do 07.05.2018r. - prace należy przesłać na adres  
      email: konkurs-msp1piekary@o2.pl  
4. 07.06.2018r (czwartek) podczas imprezy podsumowującej konkurs zostanie 

zaprezentowana wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród. Impreza odbędzie się 
na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich, ul. Szpitalna 9.           
O szczegółach zainteresowane placówki zostaną powiadomione telefonicznie bądź  poczta 
elektroniczną. 

 
 
PRACE KONKURSOWE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie krótkiej formy literackiej - 
opowiadania, którego akcja rozgrywa się na Jurze. 

2. Uczeń opisuje swój pobyt na "wymarzonym obozie na Jurze".  
3. Należy opisać miejsca, które warto zwiedzić będąc na Jurze. 
4. Opowiadanie można wzbogacić ilustracjami, zdjęciami itp. 
5. Na stronie tytułowej prosimy zamieścić: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę i adres 

szkoły oraz tytuł "Mój wymarzony obóz na Jurze".  
6. Praca konkursowa: w formie elektronicznej, dokument WORD, do 10 stron, czcionka Times 

New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. 
 
 
KRYTERIA OCENIANIA 

1. Walory literackie, artystyczne i estetyczne. 
2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki. 
3. Opisanie w pracy zabytków, miejsc, które można zobaczyć na Jurze.  
4. Prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.  

 
 
PRZESŁANIE PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace prosimy przesłać na adres konkurs-msp1piekary@o2.pl do 7 maja 2018r.  
2. Prace konkursowe - dokument WORD prosimy podpisać - imię i nazwisko uczestnika 

(autora pracy), oraz skrót nazwy szkoły i miejscowość - np. Jan Kowalski MSP1 Piekary Śl.  
3. W tekście emaila prosimy wpisać dokładne dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu), 

oraz numer telefonu nauczyciela (wychowawcy) odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
szkolnych eliminacji, co umożliwi natychmiastowy kontakt w razie zaistniałej potrzeby. 
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4. WAŻNE - prosimy, aby wraz z pracą konkursową został przesłany skan podpisanego 
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika (załącznik nr1). 

 
 
PODSUMOWANIE KONKURSU 

1. Impreza podsumowująca konkurs odbędzie się 07.06.2018r  (czwartek) na terenie Miejskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich ul. Szpitalna 9.  

2. Podczas imprezy podsumowującej konkurs zostanie zaprezentowana wystawa prac 
konkursowych oraz wręczenie nagród. 

3. Na wyżej wymienioną imprezę zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy wraz rodzicami 
(prawnymi opiekunami) oraz nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie 
szkolnych eliminacji. O szczegółach zainteresowane placówki zostaną powiadomione 
telefonicznie bądź  poczta elektroniczną. 

 
 
NAGRODY 
 
1 MIEJSCE – bezpłatne miejsce na 7 dniowym obozie przygodowym rowerowo-wspinaczkowym 
na Jurze w terminie 24.06.2018r. - 30.06.2018r. lub innym wyznaczonym przez organizatora 
BIURO BADUR (wartość nagrody 1250,00 zł.) 
 
2 MIEJSCE – bezpłatne zajęcia z cyklu: „Wspinaczka Rodzinna” 3 godziny zajęć w plenerze na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dla 1 dziecka z towarzyszącymi 2 osobami dorosłymi 
(lub 2 dziećmi i 1 osobą dorosłą) w wyznaczonym miejscu przez organizatora (Biuro Turystyki 
BADUR) – zajęcia możliwe do zrealizowania po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu wolnego 
terminu z organizatorem w terminie od września do listopada 2018 roku. (wartość nagrody 500,00 
zł) 
 
3 MIEJSCE – bezpłatne zajęcia z cyklu:  „Wspinaczka Rodzinna” 2 godziny zajęć w plenerze na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dla 1 dziecka z towarzyszącą 1 osobą dorosłą w wyznaczonym 
miejscu przez organizatora (Biuro Turystyki BADUR) – zajęcia możliwe do zrealizowania po 
wcześniejszym kontakcie i ustaleniu wolnego terminu z organizatorem w terminie od września do 
listopada 2018 roku. (wartość nagrody 400,00 zł) 
 
Nagrody w konkursie funduje Tomasz Marek Badur właściciel Biura BADUR (www.badur.pl). 
 
 
ZASADY PRZYZNANIA I WRĘCZENIA NAGRÓD 

1. Komisja spośród nadesłanych prac wybierze najlepsze, które zajmą poszczególne miejsca.  
2. Każdy uczestnik konkursu (nawet jeśli nie zdobędzie głównej nagrody) otrzyma 

pamiątkowy dyplom.  
3. W skład powołanej komisji będą wchodzić osoby, które nie są pracownikami Biura 

BADUR, ani też szkół podstawowych biorących udział w konkursie.  
4. Symboliczne wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 07.06.2018r. na terenie 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich, ul. Szpitalna 9.  
Podczas imprezy podsumowującej konkurs zostanie zaprezentowana wystawa finałowych 
prac konkursowych.   

5. Realny odbiór nagrody następuje z dniem rozpoczęcia świadczenia usług turystycznych 
(nagroda za miejsce I) lub usług rekreacyjnych (nagroda za miejsce II i III). 

6. Zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, tj. Dz.U. 2018 poz. 200 
ogłoszony 8 grudnia 2017r), odbiorca nagrody powyżej kwoty 760,00 zł jest  
zobowiązany  do wpłaty 10% podatku od całej wartości nagrody, przed 
realizacją (skonsumowaniem) wygranej nagrody (tutaj przed rozpoczęciem korzystania                     
z świadczeń turystycznych – nagroda I – pobyt na obozie JURA 2018) organizatorowi 
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fundującego nagrodę/świadczącego usługi turystyczne tj. Biuro Turystyki BADUR,                   
ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie, który to zobowiązuje się do przekazania w/w 
podatku do organu podatkowego. 

7. Nie wpłacenie organizatorowi należnego podatku przed rozpoczęciem świadczenia usług 
turystycznych, spowoduje utratę nagrody i brak możliwości skorzystania z pobytu na obozie 
JURA 2018. 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystępujący do konkursu oraz ich opiekunowie powinni zostać zapoznani z Regulaminem, 
wyrazić u wychowawcy lub Dyrekcji Placówki zgodę na udział ucznia w konkursie oraz 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. 

2. Zapoznać się z warunkami uczestnictwa dzieci w obozie JURA 2018 (dotyczy tylko 
nagrody za I miejsce), u organizatora, w celu uniknięcia nieporozumień, spowodowanych 
np.: przeciwwskazaniami medycznymi lub innymi uniemożliwiającymi uczestnictwo          
w obozie JURA 2018, a tym samym brak możliwości odebrania nagrody. 

3. Uczestnik obozu (dotyczy tylko nagrody za I miejsce) musi posiadać sprawny technicznie 
rower górski (trekkingowy) oraz oprzyrządowanie (oświetlenie i zestaw naprawczy) łącznie 
z kaskiem rowerowym. 

4. Sprzęt wspinaczkowy (sprzęt do asekuracji, kaski, liny itd.) zgodny z najnowszymi 
wymogami, posiadający atesty Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych (UIAA) 
oraz certyfikat europejski (CE) zapewnia Biuro Turystyki BADUR 

5. Buty wspinaczkowe nie są zapewniane (ze względu na higienę) przez organizatora. Należy 
posiadać swoje buty wspinaczkowe lub wygodne obuwie sportowe (z małymi przodami 
(„czubkami”), aby stopa (palce stopy) podczas wspinaczki była jak najbliżej skały - np.: 
trampki) 

6. Nagrody nie podlegają odstąpieniu innemu uczestnikowi konkursu lub innym osobom 
trzecim, nagrodę może wykorzystać jedynie wyłoniony zwycięzca, a w przypadku 
„Wspinaczki Rodzinnej” uczestnik konkursu i jego opiekun prawny. 

7. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani też zmiany 
terminu wyjazdu na inny. 

8. Organizator Biuro Turystyki BADUR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu na 
obóz JURA 2018 lub przesunięcia uczestnika na inny turnus np.: z powodu braku 
wystarczającej ilości chętnych na dany turnus (np. 10 dniowy z możliwością bezpłatnego 
pobytu 7 dni, w 7 dniu następuje odbiór uczestnika z obozu przez opiekunów prawnych do 
godziny 14:00, co wynika z przyznanej nagrody lub dopłata różnicy między pobytem 7 
dniowym a 10 dniowym tj. kwoty 400,00 zł brutto, wówczas uczestnik odbierany jest w 10 
dniu obozu przez opiekunów prawnych - w przypadku zmiany terminu przez organizatora, 
informacja od opiekunów prawnych odnośnie wybranej opcji odbioru w siódmym dniu lub 
przedłużeniu pobytu (płatnego) musi nastąpić przed rozpoczęciem świadczeń turystycznych, 
w trakcie trwania wypoczynku nie ma możliwości przedłużenia pobytu). 

9. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

10. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania w całości lub części niniejszego 
regulaminu przez osoby trzecie na swój użytek (zwłaszcza do celów komercyjnych). 
 

11. Pytania dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatorów: 
 
 Pytania dotyczące organizacji konkursu, prac konkursowych, terminów itp: 

 
- mgr Kinga Banaś (e-mail: konkurs-msp1piekary@o2.pl) 
- mgr Ewa Maliszewska (e-mail: konkurs-msp1piekary@o2.pl) 
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 Pytania dotyczące nagród (m.in. obozu, zajęć rekreacyjnych, regulaminu uczestnictwa 
w obozie, innych spraw formalnych): 
 

- mgr Tomasz Marek Badur (tel. +48 724-702-700, e-mail: biuro@badur.pl, www.badur.pl, 
fanpage: www.fb.com/badurpl ) 

 
 
Informacje szczegółowe o obozie dostępne są pod adresem: 

https://www.badur.pl/letnie-obozy-dla-dzieci/oboz-dla-dzieci-jura-2018  
 

 
 

Organizatorzy: 
 

Biuro Turystyki BADUR:  
mgr Tomasz Marek Badur 

 
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1:  

mgr Kinga Banaś,  
mgr Ewa Maliszewska,  
mgr Małgorzata Zając 
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................................................................                            
 (imię i nazwisko uczestnika konkursu)          
 
 ................................................................                            
 (dane szkoły - nazwa, adres, telefon)              
 
................................................................                            
 
  ................................................................                            
                                           
                                           

 
ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU 

REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII                 
pod hasłem "MÓJ WYMARZONY OBÓZ NA JURZE" 

 
 

................................................................                            ........................................................... 
 (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)                                                      (miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Niniejszym oświadczam, że zostałem zapoznany/zostałam zapoznana i zgadzam się                             
z treścią Regulaminu Regionalnego Konkursu Literackiego dla uczniów klas IV - VII pod hasłem 
"Mój wymarzony obóz na Jurze", a w szczególności z następującymi punktami Regulaminu:  
 Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w całości lub 

fragmencie wszystkich prac konkursowych (nie tylko finałowych) w celu promowania 
działalności statutowych organizatorów (np.: reklama w mediach: telewizja, internet, materiały 
drukowane).  

 Uczestnictwo w konkursie, przesłanie prac konkursowych wraz z pisemnym oświadczeniem 
rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika (załącznik nr1)  na adres                                 
organizatora: konkurs-msp1piekary@o2.pl, jest jednoczesnym wyrażeniem zgody prawnych 
opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb 
konkursu. Dane osobowe uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów 
przeprowadzenia konkursu  (m.in. umieszczenie nazwisk uczestników konkursu w mediach 
lokalnych, na stronach www organizatorów, facebookowym fanpage organizatorów, na 
wystawie prac konkursowych, podczas ogłoszenia wyników w trakcie imprezy kończącej 
konkurs). 

 Zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, tj. Dz.U. 2018 poz. 200 
ogłoszony 8 grudnia 2017r), odbiorca nagrody powyżej kwoty 760,00 zł jest zobowiązany  
do wpłaty 10% podatku od całej wartości nagrody, przed realizacją 
(skonsumowaniem) wygranej nagrody (tutaj przed rozpoczęciem korzystania z świadczeń 
turystycznych – nagroda I – pobyt na obozie JURA 2018) organizatorowi fundującego 
nagrodę/świadczącego usługi turystyczne tj. Biuro Turystyki  BADUR, ul Piekarska 75,             
41-949 Piekary Śląskie, który to zobowiązuje się do przekazania w/w podatku do organu 
podatkowego. 

 
 

                                                                                            ........................................................... 
                                                                                                                (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 


