
Regulamin projektu „Tydzień Bajek Polskich” 

- edycja 2022/2023 

 

I. ORGANIZATOR PROJEKTU 

 

1. Regulamin projektu „Tydzień bajek polskich” określa szczegółowe zasady oraz warunki 

uczestnictwa w projekcie. 

2. Organizatorem projektu jest Marta Murawska, autor fanpage „Marta Murawska” 

https://www.facebook.com/marta.murawskaaa/ 

3. Autorem projektu jest Marta Murawska 

 

II. CEL PROJEKTU 

 

1. Celem głównym projektu jest promowanie polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców, oraz 

współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi jednostkami biorącymi 

udział w projekcie na terenie Polski. 

2. Cele szczegółowe: 

• Rozwijanie twórczej inwencji dzieci, 

• Budzenie ciekawości poznawczej, 

• Kształcenie na odległość, 

• Rozwijanie fantazji dzieci, 

• Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, manualnych, 

• Zaznajomienie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

• Przygotowanie do nauki czytania i pisania, 

• Kształtowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej, wyrabianie samodzielności, zaradności, 

dyscypliny, oceny zdarzeń, 

• Rozwijanie więzi emocjonalnej z osobami bliskimi, 

• Przekazywanie wartości moralnych, 

 

III. TERMIN REALIZACJI 

 

1. Projekt przewidziany jest w dwóch terminach: 

- 04.11 – 10.11.2022r. (termin główny) 

- 06.03 – 10.03.2022r. (edycja powtórkowa) 

2. Uczestnik projektu samodzielnie decyduje w jakim czasie będzie realizował projekt. 



IV. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. W projekcie mogą wziąć udział żłobki, przedszkola, klasy 1-3 szkoły podstawowej, świetlice 

szkolne na terenie Polski oraz z zagranicznych placówek polonijnych, którzy głosili chęć udziału 

w programie zgodnie z poniższym regulaminem poprzez zapisanie się do grupy: „Tydzień Bajek 

Polskich 4 edycja” znajdującej się pod linkiem:   

https://www.facebook.com/groups/444273423839970/?ref=share_group_link 

2. Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pobrać certyfikat potwierdzający jego udział w 

projekcie. 

3. Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i dobrowolne. 

4. Dla każdego dziecka dostępny będzie dyplom w wersji pdf do druku. 

5. Zadania, plan pracy, przykładowe treści postów udostępnione będą w zbiorczym folderze na 

dysku Google. 

6. Uczestnicy mogą rozpowszechniać treści związane z realizowanym przez nich projektem w 

grupie „Tydzień bajek polskich” w serwisie społecznościowym Facebook, pod warunkiem, że 

rozpowszechnianie tych treści nie będzie w żaden sposób naruszało praw osób trzecich. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad realizacji projektu. O wszelkich 

zmianach Regulaminu Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji w grupie „Tydzień Bajek Polskich 4 edycja”. 

 

V. ZADANIE KOŃCOWE PROJEKTU 

 

Wkrótce      

 

 

 

Marta Murawska 


