
REGULAMIN KONKURSU 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
§1. 

Konkurs recytatorski „Orły języka polskiego” został zorganizowany z okazji 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Jego głównym celem jest promowanie 

używania języka polskiego wśród małych Polaków mieszkających poza granicami Polski. 

Dodatkowo konkurs dąży do zgromadzenia nagrań pokazujących narodową świadomość 

dotyczącą ważnych polskich pisarzy oraz poetów wśród dzieci Polaków przebywających poza 

krajem. 

§2. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej (zwana dalej Organizatorem). 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§3. 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat.  

§4. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: sekretariat@polonia.edu.pl 

pracy określonej w punkcie III. Regulaminu (§6 – §10 ). Pracę należy przesłać w terminie do 

dnia 20 marca 2017 roku.  

§5. 

Wiadomość przesłana na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, zgłaszająca pracę w Konkursie 

powinna zawierać dane uczestnika tj. 

a) imię, nazwisko uczestnika, 

b) wiek,  

c) miejsce aktualnego zamieszkania.  

III. Wymagania dotyczące pracy Konkursowej: 

§6. 

Przedmiotem Konkursu jest nagranie, które powinno przedstawiać dziecko (uczestnika) 

recytujące w języku polskim wybrany fragment wiersza lub powieści polskiego autora. 

Nagranie powinno trwać nie więcej niż 1,5 minuty (90 sekund).  

§7. 



Prezentowany w nagraniu fragment wiersza lub powieści powinien być poprzedzony 

przedstawieniem autora i tytułu utworu tak, aby można było go zidentyfikować.  

§8. 

Nagrania powinny zostać wysłane w formie elektronicznej na adres 

sekretariat@polonia.edu.pl, 

 

• nagranie powinno być wyraźne, wysokiej jakości 

W tytule wiadomości nazwa konkursu, w treści wiadomości imię, nazwisko dziecka oraz 

miejscowość, w której dziecko zamieszkuje.  

§9. 

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno nagranie.  

§10. 

Ważne! Jeżeli na nagraniu zostaną wykorzystane symbole narodowe (godło, flaga), należy 

traktować je z należytą czcią i szacunkiem, zgodnie z przepisami prawa oraz wielowiekową 

tradycją, 

IV. Ocena prac 

§11. 

Nadesłane nagrania zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. 

§12. 

W ocenie nagrań przewiduje się ich kategoryzowanie (będzie uwzględniany wiek uczestnika), 

§13. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 marca 2017 roku. 

V. Postanowienia końcowe 

§14. 

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację nagrania w Internecie m.in. 

na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej, na stronie 

internetowej organizatora www.polonia.edu.pl oraz w siedzibie biura Fundacji Edukacji 

Polonijnej.  

§15. 



Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone do Konkursu nagranie nie narusza żadnych 

praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich. 

§16. 

Uczestnik Konkursu i jego rodzic (opiekun prawny) zapoznał się z treścią Regulaminu, który 

w całości akceptuje. 

§17. 

Wraz z przystąpieniem do Konkursu, rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 


