
REGULAMIN KONKURSU „11 pytań na 11 listopada” 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
§1. 

Konkurs „11 pytań na 11 listopada” został ogłoszony w celu promowania polskości wśród 

małych Polaków mieszkających poza granicami i zachęcenia do celebrowania ważnych 

wydarzeń patriotycznych. 

§2. 

Organizatorem Konkursu jest koordynator projektu edukacyjnego „Polonijka – Polonijna 

Szkoła Podstawowa” czyli Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym 

Targu pod adresem 34-400 Nowy Targ, os. Wincentego Witosa 28, wpisany do Rejestru 

Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133257, prowadzony przez BW Edukacja 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Krakowie pod 

adresem ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, numer KRS: 0000583029, zwany dalej 

Organizatorem. 

§3. 

Oficjalnym partnerem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 

6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Partnerem Konkursu. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§4. 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. 

§5. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: konkurs@polonijka.edu.pl 

nagrania określonego w punkcie III. Regulaminu (§6 – §7 ). Pracę należy przesłać w terminie 

do dnia 5 listopada 2019 roku.  

§6. 

Wiadomość przesłana na adres: konkurs@polonijka.edu.pl, zgłaszająca pracę w Konkursie, 

powinna zawierać dane uczestnika tj. imię, nazwisko, wiek, miejsce aktualnego zamieszkania.  

III. Wymagania dotyczące pracy Konkursowej: 

§7. 
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Przedmiotem Konkursu jest nagranie wideo, które powinno: 

 zostać wykonane w orientacji poziomej, 

 przedstawiać dziecko udzielające odpowiedzi na pytania związane z Polską, 

zamieszczone w Załączniku 1, 

 trwać nie więcej niż 10 minut. 

Ponadto, należy zadbać o dobrą jakość dźwięku na nagraniu. 

§8. 

Ważne! Jeżeli na nagraniu zostaną wykorzystane symbole narodowe (godło, flaga), należy 

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

tradycją, 

IV. Ocena prac 

§9. 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. 

§10. 

W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek uczestnika nie będzie 

uwzględniany).  

§11. 

W ocenie prac będzie brane pod uwagę: 

 kreatywność wykonania, 

 oryginalność udzielonych wypowiedzi, 

 estetyka nagrania. 

§12. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 listopada 2019 roku na profilu Polonijki na Facebooku 

oraz stronie internetowej https://polonijka.edu.pl/, a wyróżniające się prace Uczestników 

zostaną opublikowane 11 listopada 2019 roku w formie klipu udostępnionego poprzez stronę 

internetową i media społecznościowe Organizatora oraz Partnera Konkursu. 

§13. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do edytowania nagrań konkursowych w celu 

stworzenia klipu prezentującego wyróżniające się prace. 

 

V. Nagrody 



§14. 

W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe (dalej: „Nagrody”). Laureaci Konkursu 

nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

§15. 

Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

§16. 

Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

§17. 

Nagrody będą wysyłane do Laureatów po podaniu adresu korespondencyjnego. Podanie 

danych adresowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia otrzymanie 

Nagrody. Koszt wysyłki Nagrody pokrywa Organizator Konkursu. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§18. 

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy w Internecie: na 

stronie internetowej i wszystkich serwisach społecznościowych prowadzonych przez 

Organizatora, a także w siedzibie biura Polonijki Polonijnej Szkoły Podstawowej oraz na 

stronie internetowej i wszystkich serwisach społecznościowych prowadzonych przez Partnera 

Konkursu; tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie zawartego na nagraniu wizerunku.  

§19. 

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone do Konkursu nagranie nie narusza żadnych 

praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich. 

§20. 

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik i jego rodzic (opiekun prawny) oświadcza, że 

zapoznał się z treścią Regulaminu, który w całości akceptuje. 

§21. 

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.). 



ZAŁĄCZNIK 1 

 Pytania do dziecka 

1. Z czym kojarzy Ci się Polska? 

2. Czym Polska różni się od kraju, w którym mieszkasz? 

3. Które z polskich świąt lubisz najbardziej? Dlaczego?  

4. Czy wiesz, co świętujemy w dniu 11 listopada? 

5. Co to jest patriotyzm? 

6. Jakich znasz sławnych Polaków? (Wymień 1-3) 

7. Jakie polskie jedzenie lubisz najbardziej? 

8. Gdybyś mógł/mogła teleportować się w tej chwili do Polski, to gdzie i co byś robił? 

9. Jaka jest Twoja ulubiona polska bajka lub książka? 

10. Jaka jest Twoja ulubiona polska piosenka? – zaśpiewaj lub zanuć fragment 

11. Powtórz: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. LUB: Stół z 

powyłamywanymi nogami. LUB: Szedł Sasza suchą szosą, suszył sobie spodnie. 

 


