REGULAMIN KONKURSU
I.

Postanowienia ogólne
§1

Głównym celem konkursu plastycznego „Polskie słówka – łamigłówka” jest
promowanie używania języka polskiego wśród młodych Polaków mieszkających poza
granicami Polski. Konkurs polega na wypełnieniu przez uczestników Kart Prac odpowiednio
ilustracją lub rebusem związanym z użyciem wybranego słowa w dwóch językach.
§2
Organizatorami Konkursu są: Fundacja Edukacji Polonijnej oraz Polskie Szkoły
Internetowe Libratus (zwani dalej Organizatorem).
II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
§3

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat
z rozróżnieniem na trzy kategorie wiekowe: 5-7 lat, 8-11 lat i 12-15 lat.
§4
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres:
sekretariat@polonia.edu.pl skanu lub zdjęcia pracy w formie określonej w punkcie III.
Regulaminu (§6 – §10 ). Pracę należy przesłać w terminie do dnia 13 listopada 2017 roku.
§5
Wiadomość przesłana na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, zgłaszająca pracę w
Konkursie powinna zawierać dane uczestnika tj.:
a) imię i nazwisko,
b) wiek,
c) miejsce aktualnego zamieszkania.
III.

Wymagania dotyczące pracy Konkursowej:
§6

Przedmiotem Konkursu jest uzupełniona samodzielnie przez dziecko lub z pomocą
rodziców Karta Pracy, którą należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie. Dla różnych
kategorii wiekowych przewidziane są odrębne Karty Pracy.
§6a
a) Dla kategorii wiekowych 5-7 lat oraz 8-11 lat przeznaczona jest Karta Pracy do
wykonania rysunku (Załącznik nr 1). Dla obu grup wiekowych przewidziana jest
ta sama Karta, jednak uczestnicy będą ocenieni oddzielnie. Zadaniem uczestników

jest wykonanie rysunku ilustrującego wybrane przez uczestnika słowo (zasady
wyboru słowa określa szczegółowo §7). Wybrane słowo należy wpisać na Karcie
zarówno w języku polskim, jak i w drugim języku używanym przez uczestnika.
b) Dla kategorii wiekowej 12-15 lat przeznaczona jest Karta Pracy do wykonania
rebusu (Załącznik nr 2). Zadaniem uczestników jest wykonanie dwóch rebusów do
wybranego słowa (zasady wyboru słowa określa szczegółowo §7) – jednego dla
jego polskiego wersji i jednego dla wersji w drugim języku używanym przez
uczestnika.
§6b
Praca powinna być wykonana według wzoru udostępnionego na rzecz konkursu przez
Organizatora (Załączniki 1 i 2).
§7
Uczestnik może wybrać dowolne słowo z dziedziny MATEMATYCZNOPRZYRODNICZEJ bądź posłużyć się jedną z propozycji Organizatora zamieszczoną poniżej:
ułamek, przekątna, stożek, bryła, odcinek, romb, kula, cyrkiel, walec, równanie,
kwadrat, sześciokąt, ośmiościan, linijka, ekierka, kąt, procent, nawias, działanie, geometria,
średnia, czas, prędkość, wzór, obliczenia, dziedzina, zbiór, mediana, założenie, niewiadoma,
dowód, cięciwa, liczba, numer, cyfra, nierówność, punkt, las, pustynia, wzgórze, wyspa,
rzeka, wodospad, słońce, niebo, trawa, drzewo, liść, dąb, motyl, lis, koń, wiewiórka, mgła,
nosorożec, gatunek, bezkręgowiec, światło, kosmos, gwiazda, kometa, Ziemia, gleba, korzeń,
komórka, izometria, wysokość, głębokość, gęstość, skała, stalaktyt, grań, szczyt,
kosodrzewina, cieśnina, fiord, wiatr, ocean, ławica, wataha, puszcza, sawanna, półwysep, atol,
koralowiec, przypływ, odpływ, perła, muszla, meduza, woda, ogień
§8
Prace powinny zostać wysłane w formie elektronicznej (np. zdjęcie, skan) na adres
sekretariat@polonia.edu.pl. DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKU: JPG, JPEG, PNG,
DOC, DOCX, PDF. Należy zwrócić uwagę, aby zdjęcia/skany były wyraźne i wysokiej
jakości.
W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu, natomiast w treści wiadomości
imię i nazwisko dziecka, wiek oraz kraj zamieszkania.
§9
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
§10
Jeżeli w 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
§11

Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury.
§12
Prace będą oceniane osobno w każdej kategorii wiekowej.
§13
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 listopada 2017 roku.
V.

Postanowienia końcowe
§14

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy 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 zgłoszona do Konkursu praca 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.).

Poniżej załączniki do konkursu:
Karta Pracy dla dzieci 5-11 lat (Załącznik nr 1)
Karta Pracy dla dzieci 12-15 lat (Załącznik nr 2)

FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ

KARTA PRACY DZIECKA 5-11 LAT
Niniejsza Karta Pracy Dziecka została wykonana na rzecz konkursu „Polskie słówka łamigłówka” organizowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej.

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………….

SŁOWO:
PO POLSKU: …………………………
W DRUGIM JĘZYKU: …………………………

Miejsce na ilustrację:

FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ

KARTA PRACY DZIECKA 12-15 LAT
Niniejsza Karta Pracy Dziecka została wykonana na rzecz konkursu „Polskie słówka łamigłówka” organizowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej.

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………….

SŁOWO: ……………………………….

REBUS PO POLSKU

REBUS W DRUGIM JĘZYKU

