
REGULAMIN KONKURSU 
„WSPOMNIENIA Z POLSKI”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z siedzibą
w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 18 .

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu "Spotkania w Sieci i nie tylko",
współfinansowanego ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Regulamin określa warunki , na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa.

4. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Polsce.

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

II. Założenia organizacyjne

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych Czechów, w wieku powyżej 18
lat.

2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wyłącznie w formie elektronicznej
wspomnień z wyjazdu do Polski  na adres mailowy-  konkurs.spczs@seznam.cz

3. Prace konkursowe  podlegać będą ocenie
- etap I – Jeśli ilość prac jakie napłyną przekroczy 10- komisji powołanej przez Fundację
Komisji Konkursowej. W przypadku mniejszej ilości niż 10, prace będą przekazane od razu
do etapu drugiego.
- etap II – ocena dokonana przez internautów na portalach społecznościowych: "POLSKO -
tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti" oraz "Kempování a cestování v Polsku"-liczba
reakcji (tzw like itp.) zsumowana w obu grupach. 

III. Oświadczenia uczestnika

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy na podany adres mailowy.



2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla  potrzeb  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).

3. Uczestnik, oświadczając,  że praca jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób
trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich,
ponosi całkowitą  odpowiedzialność cywilno-prawną w przypadku roszczeń osób trzecich.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych wspomnień do publikacji i ich
bezpłatnego prezentowania w celach promocyjnych i informacyjnych.
 
7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

IV. Wymogi dotyczące wspomnień

1. Zgłoszone prace muszą spełniać następujące kryteria:
a/ muszą być zgodne z tematem konkursu – „Wspomnienia z Polski”
b/ zgłaszający musi być autorem pracy,
c/objętość  prac  nie  powinna  być  mniejsza  niż  1  strona  i  nie  przekraczać  5  stron
standardowego tekstu (Times New Roman, rozmiar czcionki 12),
Prace będą ilustrowane przez zdjęcia – minimum 2, maksimum 10. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
3. Prace muszą być nadesłane elektronicznie na adres :

            – konkurs.spczs@seznam.cz  z tytułem „wspomnienia z Polski imię i nazwisko
             autora” 

4. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15 listopada 
2020r.

V. Ocena prac i nagrody

1. W przpadku większej ilości prac, czyli  powyżej 10, prace podlegać będą ocenie w
pierwszym etapie Komisji Konkursowej w trzy osobowym składzie. 

2. Decyzje   Komisji  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku  równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja wyłania 5 do 10 prac i kwalifikuje do II etapu
4. W  drugim  etapie  ocena  dokonana  będzie  przez  internautów  na  portalach

społecznościowych: "POLSKO - tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti" oraz
"Kempování a cestování v Polsku"-liczba reakcji  (tzw like itp.)  zsumowana w obu
grupach. Praca o największej ilości reakcji wygrywa. 

5. Komisja może wnioskować do Fundacji o przyznanie dodatkowych nagród. 
6. Komisja wskaże Fundacji prace kwalifikujące się do publikacji.
7. Nagrodą w konkursie jest:

-  weekendowy  pobyt  dla  dwóch  osób  we  Kotlinie  Kłodzkiej-voucher  do
wykorzystania  przez  pół  roku.Komisja  może  wnioskować  o  przyznanie  nagród
dodatkowych, np. 2 dni pobytu (1 nocleg).  

VI.  Harmonogram konkursu 

1. Przesłanie pracy konkursowej – do 15 listopada 2020 r.
2. I etap-Ocena pracy przez Komisję Konkursową –  do 17 listopada 2020 r.
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3. II etap – ocena internautów – do 20 listpdada
4. Oficjalne ogłoszenie wyników – 21 listopada 2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na

stornie  Fundacji  spczs.eu/wordpress  oraz  na  stronie  Facebook  POLSKO -  tipy  na
dovolenou, krásná místa a zajímavosti, Kempování a cestování v Polsku, Grupa Praga
i Czechy dla każdego,  Zprávy z polska, Polsko dnes

VII Postanowienia końcowe.

1. Komunikaty, Regulamin i informacje na temat konkursu publikowane będą na stroni
Fundacji  oraz  na  stronie  Facebook POLSKO -  tipy  na  dovolenou,  krásná  místa  a
zajímavosti,  Kempování a cestování  v Polsku, Grupa Praga i  Czechy dla każdego,
Zprávy z polska, Polsko dnes

2.  Wszelkie  kwestie  sporne  związane  z  interpretacją  niniejszego  regulaminu  oraz
przebiegu Konkursu rozstrzyga Fundacja

3. Decyzja Fundacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 


