
Regulamin konkursu  

„Opowiedz mi o Polsce – konkurs literacki” 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w 

Warszawie, ul. Jazdów 10 A, 00-467 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000130056; NIP: 5262149912, REGON: 010100610, 

CELE KONKURSU 

1. Wzbudzanie i promocja postaw patriotycznych. 

2. Dokumentowanie śladów polskości na Wschodzie.  

3. Zainteresowania  historią Polski i inspirowania do refleksji nad jej historią.   

4. Zachęcenia do twórczej prezentacji wydarzeń z historii Polski, śladów polskości, 

postaci, które miały istotne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości.  

5. Zachęcenie uczestników w kierunku rozwoju języka literackiego. 

6. Wspieranie działań promujących świadomość historyczną. 

TEMAT KONKURSU (OPOWIEDZ MI O POLSCE – KONKURS LITERACKI) 

Zadanie -  napisanie opowiadania, eseju lub reportażu historycznego na jeden z poniższych 

tematów:    

1. Ślady polskości znajdujących się w waszej najbliższej okolicy, mieście lub regionie; 

2. Ważne w dziejach Polski wydarzenia, które związane jest z walką o wolność lub z 

odzyskaniem niepodległości. 

3. Prezentacja istotnej w dziejach Polski postaci historycznej lub kogoś nieznanego 

szerszym odbiorcom, kogo postawa, działalność lub twórczość przyczyniły się do 

kształtowania albo podtrzymania polskości na Wschodzie. 

 

Opowiadanie rozumiemy jako niewielki utwór pisany prozą, ograniczony zwykle do jednego 

wątku fabularnego. Esej to krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób 

subiektywny, natomiast reportaż jest tekstem publicystycznym będącym opisem zdarzeń lub 

faktów opartym na autentycznym materiale. Długość zgłaszanych do konkursu prac nie może 

przekroczyć 6 stron (około 16 000 znaków ze spacjami, odstępy między wierszami 1,5). 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia.  

2. Autorem pracy konkursowej może być jedna osoba. 



3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę - historia i wartość literacka pracy, emocje 

jakie wywoływać będzie ona w odbiorcy, pomysłowość, posługiwanie się językiem 

polskim.    

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia do 8 października 

2018 roku na adres mailowy: konkurs@ida.pol.org.pl, maila należy zatytułować 

OPOWIEDZ MI O POLSCE – KONKURS LITERACKI. W treści maila prosimy 

podać tytuł pracy, imię i nazwisko jej autora oraz jego podstawowe dane kontaktowe. 

2. praca konkursowa powinna być zapisana w formacie czytelnym dla programu 

Microsoft Word.  

OŚWIADCZENIA  

1.Zgłoszenie przez Uczestnika prac na konkurs „Opowiedz mi o Polsce – Konkurs literacki” 

będzie równoznaczne z: 

a) akceptacją  przez Uczestnika warunków regulaminu; 

b) wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem; 

c) złożeniem oświadczenia,  że Uczestnik jest autorem przesłanej pracy i przysługują mu 

niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanego utworu 

literackiego;  

d) wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Fundację „Pomoc 

Polakom na Wschodzie” jako administratora danych osobowych w celu uczestnictwa 

w konkursie oraz wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu 

w Serwisie Facebook i na portalu IDA w postaci imienia i nazwiska oraz tytułu 

przesłanego utworu. 

2.  Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach realizacji konkursu „Opowiedz mi o Polsce” 

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawnych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych utworów lub ich części   

w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym udostępnianie do 

przeglądów, wystaw, kalendarzy, książek i katalogów, a także inne publiczne wystawienie, 

publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, na co Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę. 
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6. W sprawie jakichkolwiek roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (np.: naruszenie 

majątkowych praw autorskich) w związku z wykorzystaniem i upowszechnieniem utworów 

konkursowych przez Organizatora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik konkursu, który 

przesłał dany utwór. 

7. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej 

Organizatora w sytuacji, o której mowa w pkt. 6. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy konkursu. 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną ocenione przez jury 

konkursu powołane przez Organizatora. 

2. Najlepsze 3 prace otrzymają nagrody. 

a) Najlepsza praca nagrodzona zostanie tabletem multimedialnym, zestawem 

polskich filmów na DVD i pakietem książek składającym się ze współczesnej 

prozy, reportaży i pozycji historycznych. 

b) Zdobywca II miejsca otrzyma komplet filmów i książek.  

c) Zdobywca III miejsca otrzyma zestaw książek poświęconych Polsce. 

3. Praca nagrodzona pierwszym miejscem zostanie również opublikowana na łamach 

zaprzyjaźnionych z portalem IDA mediów wydawanych przez polskie środowiska na 

wschodzie oraz na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wszystkie 

zwycięskie prace pojawią się też na portalu internetowym IDA. 

4. Laureatów trzech pierwszych miejsc czeka weekendowy wyjazd do Warszawy 

planowany w dniach: 9-11 listopada 2018 roku połączony ze zwiedzaniem miejsc 

ważnych dla polskiej kultury i historii (m.in. wycieczka śladami warszawskich 

literatów) połączony ze szkoleniem dotyczącym tworzenia struktury utworu 

literackiego.* 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2018 r. 

2. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora 

oraz poprzez wywieszenie wyników konkursu na stronie www.ida.pol.org.pl. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych 



przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego prezentowania prac. 

3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  

i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za korzystanie z utworu, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie utworu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania utworu.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu          

bez podania przyczyn. 

3. Karty zgłoszenia dostępne na stronie ida.pol.org.pl. 

4.  

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyjazdu. 

 

 

 


