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REGULAMIN KONKURSU
„POLSKA W MOJEJ PAMIĘCI”
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, który ma na celu odszukanie, zebranie i
utrwalenie śladów Polaków zamieszkujących w przeszłości lub obecnie w Twojej okolicy.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół polskich na Wschodzie.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Cele Konkursu
Celami Konkursu są:
a) ochrona pamięci o Polakach zamieszkałych na dawnych Kresach;

b) wzmacnianie tożsamości narodowej młodzieży o polskich korzeniach;
c) wzbudzenie zainteresowania śladami polskości w miejscu zamieszkania;
d) rozwój umiejętności językowych uczniów polskich szkół w Ukrainie, Białorusi, Litwie,
Łotwie, Estonii i Mołdawii.
§ 2. Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży polonijnej uczącej się w polskich szkołach
i ośrodkach nauczania języka polskiego w Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii i
Mołdawii.
2. Konkurs realizowany jest w grupie wiekowej od 14 do 18 lat.
3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”
z siedzibą w Krakowie.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Warunkami formalnymi uczestnictwa w Konkursie są:
a) przesłanie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu;
b) spełnienie kryterium wiekowego, o którym mowa w § 2 pkt 2 (wiek 14-18 lat);
c) nauka języka polskiego w polskiej szkole lub ośrodku nauczania j. polskiego;
d) samodzielne przygotowanie pracy konkursowej; dopuszcza się możliwość
przygotowania pracy w zespołach dwuosobowych – wówczas przyznawana jest jedna
nagroda dla autorów pracy (do podziału).
2. Prace konkursowe niespełniające kryteriów formalnych nie będą podlegać ocenie
merytorycznej.
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PRACE KONKURSOWE
§ 4. Temat pracy
Praca konkursowa powinna dotyczyć następującego tematu: „Ślady polskości w mojej
okolicy” – praca powinna zatem dotyczyć wybranego miejsca (lub miejsc) położonego w
nieodległej okolicy od miejsca zamieszkania uczestnika konkursu, które to miejsce jest
związane z Polakami zamieszkującymi te tereny obecnie lub w przeszłości (np. wioska lub
miasto, cmentarz, miejsce pamięci, pomnik, budynek, kapliczka, ruiny itp.).
§ 5. Forma
Prace mogą zostać przygotowane w jednej z następujących form:
a) praca pisemna w języku polskim w formie eseju, reportażu, fotoreportażu, wywiadu
lub innych formach, przy czym dopuszczalne jest przygotowanie pracy łączącej różne
formy literackie;
b) prace multimedialne w formie filmu lub prezentacji.
§ 6. Szczegółowe wymagania
1. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania formalne:
a) prace pisemne:
•

prace mogą być pisane komputerowo lub ręcznie;

•

w przypadku pracy w formie elektronicznej: pliki w formacie .pdf, .doc lub .docx,
maksymalna ilość znaków: 20.000 oraz 10 stron formatu A4, czcionka 12 pkt;

•

w przypadku pracy odręcznej: maksymalnie 10 stron formatu A4.

b) prace multimedialne:
•

w przypadku filmu – min. 2 min. oraz max. 30 min. format pliku: .mov, .avi, .wmv,
.mpeg, .mp4, .iphone lub inny uzgodniony z Organizatorem; sporządzony w języku
polskim lub zawierający polskie tłumaczenie;

•

w przypadku prezentacji – max. 40 slajdów, format pliku .ppt lub .pptx, praca w
języku polskim.

2. Prace konkursowe powinny zostać przygotowane indywidualnie lub w grupie maksymalnie
dwuosobowej.
§ 7. Sposób przesłania prac
Prace konkursowe powinny zostać przesłanie do Organizatora w sposób następujący:
a) prace pisemne:
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•

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

•

w wersji papierowej – pocztą na adres Organizatora (Stowarzyszenie Pomocy
Polakom na Wschodzie „Kresy”, ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków) wraz z
formularzem zgłoszeniowym;

b) prace multimedialne:
•

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

•

zamieszczone na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD – na adres Organizatora
(Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, ul. św. Marka 6/2c, 31012 Kraków),

•

w przypadku filmu możliwe jest przesłanie za pomocą platformy do przesyłania
plików – za uprzednim uzgodnieniem z Organizatorem.
§ 8. Termin przesyłania prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku wpływu mniej niż
5 prac konkursowych.
WYNIKI I NAGRODY
§ 9. Sposób wyłonienia zwycięzcy
1. Prace konkursowe podlegają ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) zgodności z tematyką konkursu (15% oceny),
b) kreatywności (20% oceny),
c) wynikających z pracy walorów informacyjnych (40% oceny),
d) poprawności merytorycznej i językowej (20% oceny),
e) spełnienia wymagań formalnych (5% oceny).
2. Spośród nadesłanych prac zostanie wyłoniony zwycięzca indywidualny (lub zwycięzcy – w
przypadku pracy przygotowanej przez dwie osoby), a także osoby, które zajęły 2. i 3.
miejsce.
3. Utworzony zostanie również ranking szkół w oparciu o ilość przesłanych prac (1/3 oceny)
oraz miejsc zajętych przez uczniów szkoły w Konkursie (2/3 oceny). Szkoła, która uzyska
najwyższe miejsce w rankingu, otrzyma tytuł zwycięskiej szkoły. Wyłonione zostaną
również szkoły, które zajęły 2. i 3. miejsce.
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§ 10. Ogłoszenie wyników
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2021 r. na stronie internetowej
Organizatora: www.kresy-krakow.com.pl oraz na fanpage’u na Facebooku.
2. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście.
§ 11. Nagrody
1. Nagrody dla uczestników indywidualnych:
a) I miejsce – półroczne stypendium o wartości 1000 zł miesięcznie z możliwością
przedłużenia (decyzja Organizatora);
b) II miejsce – nagrody rzeczowe;
c) III miejsce – nagrody rzeczowe.
2. Nagroda dla najlepszej szkoły – podręczniki, sprzęt lub pomoce naukowe zakupione w
uzgodnieniu z daną szkołą w łącznej wartości 6000 zł (drugie i trzecie miejsce odpowiednio
o wartości 2000 zł oraz 1000 zł). Zakupy mogą zostać dokonane przez Organizatora lub
szkołę za okazaniem faktur.
3. W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, zwycięzca konkursu oraz
przedstawiciel zwycięskiej szkoły mogą zostać zaproszeni na uroczyste zakończenie
konkursu oraz wręczenie nagród w Krakowie.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 12. Prawa autorskie
1. 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.
2. Z momentem przesłania pracy konkursowej jej własność przechodzi na Organizatora i
może być przez niego wykorzystywana w celach promocyjnych oraz edukacyjnych.
§ 13. Publikacja
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.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres kresykrakow@gmail.com lub
polskawmojejpamieci@gmail.com lub za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku.
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