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REGULAMIN KONKURSU  

„POLSKA W MOIM SERCU” 

 

Rok 2021 to rok upamiętniający wielkie postaci i wydarzenia z historii Polski. Uhonorowany w 
ten sposób został m. in. Krzysztof Kamil Baczyński, który w tym roku obchodziłby swoje 100. 
urodziny oraz Stanisław Lem – najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i literatury 
science - fiction. Do grona najważniejszych rocznic tego roku można dodatkowo włączyć 
obchody upamiętnienia 230 - lecia Konstytucji 3 maja. 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, który ma na celu upamiętnienie tych ważnych 
postaci i wydarzeń oraz rozwój wiedzy i umiejętności uczniów szkół polskich i ośrodków 
nauczania j. polskiego na Wschodzie. 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Celami Konkursu są: rozwój wiedzy i umiejętności językowych uczniów polskich szkół na 
Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii i w Mołdawii, wzmacnianie tożsamości narodowej 
oraz doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem polskim. 
 

§ 2 
 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej uczącej się w polskich szkołach i 

ośrodkach nauczania j. polskiego na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii i Mołdawii, 
a także młodzieży samodzielnie uczącej się j. polskiego, w wieku 5-14 lat. 

 
2. Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 10 lat oraz 11 - 14 lat. 
 
3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” z 

siedzibą w Krakowie. 
 

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
§ 3 

 
1. Kryteriami formalnymi uczestnictwa w Konkursie są: 
 

a) przesłanie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu;  

b) spełnienie kryterium wiekowego, o których mowa w § 2 pkt 1; 
c) samodzielne przygotowanie pracy. 

 
2. Prace konkursowe niespełniające kryteriów formalnych nie będą podlegać ocenie 

merytorycznej. 
 

§ 4 
 
1. Prace mogą zostać przesłane w jednej z następujących form: 
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a) prace pisemne w języku polskim w formie wypracowania, wywiadu (prace pisemne 
mogą być wzbogacone zdjęciami i ilustracjami); 

b) praca plastyczna w formie rysunku, komiksu; 
c) prace multimedialne w formie nagrania, piosenki. 

 
2. Uczestnicy Konkursu wybierają jeden z następujących tematów: 
 

a) „Stanisław Lem – polski mistrz science – fiction” 
b) „Krzysztof Kamil Baczyński – przedstawiciel pokolenia Kolumbów w czasie II wojny 

światowej” 
c) „Konstytucja 3 maja – I w Europie i II na świecie gwarancja swobód obywatelskich” 

 
3. Uczestnicy mogą w szczególności opracować jedno z poniższych zagadnień: 
 

Temat Przykładowe zagadnienia 

Stanisław Lem – polski mistrz science 

– fiction 

A) Jak według Ciebie wygląda kosmos. Wyraź to za pomocą obrazu 

B) Czy istnieje życie na innej planecie? O czym według Ciebie 

mogliby rozmawiać przybysze z innej galaktyki 

C) Negatywne skutki rozwoju technologicznego, jakie dostrzegasz w 

codziennym życiu – opisz je.  

Krzysztof Kamil Baczyński – 

przedstawiciel pokolenia Kolumbów w 

czasie II wojny światowej 

A) Zaśpiewaj z rodzeństwem/rodzicem polską pieśń patriotyczną 

B) Świat bez wojen – co zrobić, by taki stworzyć. Przygotuj i opisz 

kilka pomysłów 

C) Wspomnienia wojenne w Twojej rodzinie. Nagraj lub zapisz 

wywiad/ rozmowę 

Konstytucja 3 maja – I w Europie i II 

na świecie gwarancja swobód 

obywatelskich 

A) Twoje wyobrażenie idealnego państwa. Co powinno zawierać, a co 

jest w nim niepotrzebne. Wyraź to za pomocą obrazu. 

B) Jak według Ciebie mogłyby wyglądać obrady w sejmie w 1791 r. 

C) Jakie są według Ciebie swobody obywatelskie, których nie może 

zabraknąć w Twoim państwie.  

 

4. Prace konkursowe podlegają ocenie z uwzględnieniem zgodności z tematyką konkursu, 
poprawnością merytoryczną i językową, kreatywnością, walorami edukacyjnymi oraz 
nakładem pracy. 

 

§ 5 
 
1. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania formalne: 
 

a) prace pisemne: pliki z rozszerzeniem doc. lub docx; maksymalna ilość znaków: 12.000 oraz 
6 stron formatu A4, czcionka 12 pkt, prace mogą być pisane komputerowo lub ręcznie. 
 

b) rysunek: format A4, A3 - dowolna technika wykonania 
 
c) prace multimedialne: 

• w przypadku filmu – min. 2 min. format pliku: .mov, .avi, .wmv, .mpeg, .mp4, .iphone, 
w języku polskim lub zawierający polskie tłumaczenie; 

• w przypadku nagrania – min. 2 min. Format pliku: .avi, .mp3, .iphone, w języku 
polskim 
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§ 6 
 

Sposób przesłania prac do Organizatora: 
 

a)  prace pisemne: 
 

• prace w wersji elektronicznej – mailowo na adres polskawmoimsercu2021@gmail.com 
wraz z formularzem zgłoszeniowym albo 

• prace w wersji papierowej – pocztą na adres Stowarzyszenia Pomocy Polakom na 

Wschodzie „Kresy”, (ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków) wraz z formularzem 
zgłoszeniowym; 
 

b)   rysunek: 
 

• mailowo na adres polskawmoimsercu2021@gmail.com wraz z formularzem 
zgłoszeniowym albo 

• prace w wersji papierowej – pocztą na adres Stowarzyszenia Pomocy Polakom na 

Wschodzie „Kresy”, (ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków) wraz z formularzem 
zgłoszeniowym; albo  

• zamieszczone na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD – na adres Stowarzyszenia 

Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” (ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków).   
c) prace multimedialne: 
 

• mailowo na adres polskawmoimsercu2021@gmail.com wraz z formularzem 
zgłoszeniowym albo  

• zamieszczone na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD – na adres Stowarzyszenia 

Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” (ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków),  
• w przypadku filmu możliwe jest przesłanie za pomocą platformy do przesyłania plików  

– za uprzednim uzgodnieniem z organizatorem. 
 

§ 7 
 
Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że 
praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia praw autorskich. 
 

§ 8 
 
Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

III. WYNIKI I NAGRODY 
 

§ 9 
 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 stycznia 2022 r. na stronie internetowej 
organizatora www.kresy-krakow.com.pl oraz fanpage’u na Facebooku. Dodatkowo, ze 
zwycięzcami Konkursu Stowarzyszenie skontaktuje się osobiście. 
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§ 10 

 
1. Nagrodami w Konkursie są: 
 
a) grupa wiekowa 11-14 lat – nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 złotych; 
b) grupa wiekowa 8 - 10 lat – nagroda pieniężna w wysokości 800,00 złotych; 
c) grupa wiekowa 5 – 7 – nagroda pieniężna w wysokości 500,00 złotych. 
 
 
2. W przypadku dostępności środków finansowych możliwe jest przekazanie dodatkowych 

nagród rzeczowych. 
3. W zależności od dostępnych środków finansowych oraz sytuacji epidemicznej możliwa jest 

również organizacja przyjazdu zwycięzców do Polski. 
 

§ 11 
 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku przez 
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „ Kresy” z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. 
Marka 6/2c, dalej „Organizator Konkursu”.  
 

Zgoda obejmuje poniższe formy publikacji wizerunku: 
 publikowanie wyników konkursu w newsletterze Organizatora Konkursu; 
 ogłoszenie wyników konkursów na łamach mediów społecznościowych (FB, Youtube) 
Organizatora Konkursu 
 umieszczone utworów laureatów na łamach mediów społecznościowych (FB, Youtube) 
Organizatora Konkursu; 
 

§ 12 
 

W przypadku publikacji prac konkursowych Organizator zastrzega prawo do ich skracania  
i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych 
Konkursu.  

 

§ 13 

 

W przypadku otrzymania mniej niż 4 prac z danej grupy wiekowej, organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania konkursu w ramach tej grupy wiekowej. 
 
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: polskawmoimsercu2021@gmail.com 
lub kresykrakow@gmail.com 

 
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” z siedzibą w Krakowie 
Kraków, październik 2021 r. 
 
 
 

mailto:polskawmoimsercu2021@gmail.com
mailto:kresykrakow@gmail.com

