
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Konkurs „Polska moimi oczami” zorganizowany został w celu promowania polskości 

wśród organizacji polonijnych na całym świecie. Konkurs polega na przygotowaniu prac 

związanych z Polską, które umieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora 

www.polonia.edu.pl oraz na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/FundacjaEdukacji

Polonijnej. 

 

§2 

 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie 

pod adresem: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000561881, posiadająca 

NIP: 6762489379, o numerze REGON: 36174789000000, zwana dalej Organizatorem. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

§3 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat, z podziałem 

na dwie kategorie wiekowe:  

1) 5 - 9 lat oraz 

2) 10 - 15 lat, 

zwanych dalej jako „Uczestnicy”. 

 

§4 

 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: 

sekretariat@polonia.edu.pl zadania konkursowego, w formie zgodnej z wymogami 

określonymi w §6 – §9 Regulaminu. Pracę należy przesłać do dnia 2 lipca 2018 roku. 

 

§5 

 

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

w Konkursie, powinna zawierać: 

 

a) dane Uczestnika tj.: 

- imię i nazwisko, 

- wiek, 

- miejsce aktualnego zamieszkania, 

 

b) oświadczenie Rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym na jednokrotne rozpowszechnienie wizerunku 

dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz 

na profilu facebookowym Organizatora) o następującej treści: 
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Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika ...................... (imię i nazwisko dziecka), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie danych 

osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Polska moimi oczami” 

(dalej jako "Konkurs"), w tym na publikację wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników 

Konkursu na stronie internetowej organizatora (https://polonia.edu.pl/) oraz na 

facebookowym koncie organizatora (https://pl-

pl.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej/). Zgoda ma charakter nieodpłatny i dotyczy 

rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych, 

utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w 

Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu 

danych osobowych przez Fundację zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o Konkursie. 

 

III. Wymagania dotyczące pracy Konkursowej: 

 

§6 

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie samodzielnie przez dziecko lub z pomocą 

rodziców zadania konkursowego, w odpowiedniej formie, opisanej w zależności od grupy 

wiekowej uczestnika konkursu, w §6a Regulaminu. 

 

§6a 

 

a) Zadaniem uczestników konkursu w kategorii wiekowej 5–9 lat jest wykonanie 

plakatu przedstawiającego to, z czym uczestnikowi kojarzy się Polska.  

b) Zadaniem uczestników konkursu w kategorii wiekowej 10–15 lat jest wykonanie 

oferty reklamującej Polskę, poprzez wcielenie się w pracownika biura podróży.  

 

§6b 

 

Forma i technika wykonania pracy konkursowej jest następująca: 

a) W przypadku zadania dla grupy wiekowej 5-9 lat formą wykonania zadania jest 

plakat. 

b) W przypadku zadania dla grupy wiekowej 10-15 lat forma wykonania zadania jest 

dowolna (np. prezentacja multimedialna, plakat z grafikami i opisem, kolaż, nagranie wideo). 

c) Zadania konkursowe mogą zostać wykonane dowolną, wybraną przez Uczestnika 

techniką. 

 

§7 

 

Prace powinny zostać wysłane w formie elektronicznej na adres 

sekretariat@polonia.edu.pl. W zależności od rodzaju zadania konkursowego, dopuszczalne 

formaty pliku to: 

1) w przypadku zadania opisanego w §6a lit. a) - jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf.  

2) w przypadku zadania opisanego w §6a lit. b): ppt, pptx, odp, pdf, jpg, png, mp4, 

mpeg-4, mov, avi, wmv.  

Należy zwrócić uwagę, aby przesyłane zadania były wyraźne i wysokiej jakości. 

W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu („Polska moimi oczami”), 

natomiast w treści wiadomości imię i nazwisko, wiek oraz kraj zamieszkania Uczestnika, 

a także oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, o którym mowa w § 5 lit. b) 

Regulaminu. 
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§8 

 

Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę. 

 

§9 

  

Jeżeli na pracy zostaną wykorzystane symbole narodowe (godło, flaga), należy 

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

tradycją. 

 

IV. Ocena prac 

 

§10 

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. 

 

§11 

 

Prace będą oceniane osobno w każdej kategorii wiekowej. Ocena prac będzie polegała 

na wyborze najbardziej pomysłowego i oryginalnego wykonania zadania 

konkursowego. Po dokonaniu oceny prac jury Konkursu wyłoni jego zwycięzcę. 

  

§12 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 lipca 2018 roku. 

 

§13 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.  

 

V. Nagroda dla zwycięzcy 

 

§14 

 

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci rocznego, darmowego dostępu 

do nauki w projekcie edukacyjnym Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa, na rok szkolny 

2018/2019. Nagroda ta jest przeznaczona bezpośrednio dla Uczestnika, który zwyciężył, 

będącego w wieku 5-15 lat. Nagroda nie podlega przeniesieniu na inną osobę trzecią.  

Uczestnicy konkursu, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody 

w postaci nagród rzeczowych.  

 

VI. Licencja prawnoautorska na korzystanie z pracy konkursowej 

 

§15 

 

Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie 

do zgłaszanej pracy oraz, że praca nie jest obciążona roszczeniami lub prawami osób trzecich. 

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem ze zgłoszonej 



pracy w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu, Uczestnik zwróci Organizatorowi 

wszelkie koszty poniesione w celu zadośćuczynienia tym roszczeniom. Uczestnik dokonując 

zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy 

na terytorium Polski i całego Świata, początkowo na czas oznaczony 5 lat, przy czym 

po upływie 5 lat umowa licencyjna przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, 

a Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji na rok naprzód, 

na koniec roku kalendarzowego. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalenie, 

zwielokrotnienie i opublikowanie pracy na stronie internetowej Organizatora 

www.polonia.edu.pl oraz jego profilu na stronie www.facebook.com.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

 

 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków) 

oraz na jego stronie internetowej (www.polonia.edu.pl). 
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