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REGULAMIN KONKURSU 
 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

ZWIĄZANY Z OBCHODAMI  
334. ROCZNICY ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ 

 
 
Regulamin konkurso ́w dla dzieci i młodziez ̇y:  
 
- konkursu plastycznego pt. "Mo ́j Husarz" 
- konkursu literackiego pt. "Listy Kro ́la Jana III Sobieskiego i Marysien ́ki  
 
 
1. Organizator  
Organizatorem Konkursu są "STOWARZYSZENIA Zbója Szczyrka"  i „STOWARZYSZENIE “SIPPA – 
S ́WIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE – POLONIA AUSTRIACKA”, dalej zwane: „Organizatorami“ . Konkurs 
jest organizowany na zasadach okres ́lonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i 
zgodnie z powszechnie obowia ̨zuja ̨cymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu doste ̨pny jest w siedzibie 
Organizatora oraz udoste ̨pniany jest placo ́wkom os ́wiatowym w formie elektronicznej.  
 
 
2. Cel Konkursu  
Aktywizacja dzieci i młodziez ̇y w Polsce i poza jej granicami maja ̨ca na celu zapoznanie sie ̨ z wydarzeniami 
wia ̨z ̇a ̨cymi Odsiecza ̨ wiedec ́ska oraz ze zwycie ̨stwem krola Jana trzeciego Sobieskiego pod Wiedniem.  
 
 
3. Uczestnicy  
W Konkursie moz ̇e wzia ̨c ́ udział kaz ̇dy pod warunkiem dostarczenia prac konkursowych wraz z podaniem 
wymaganych danych osobowych takich jak:  
 

• imie ̨ i nazwisko  
• adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy (nie jest wymagany ale jest zalecany)  
• wiek  
 

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodziez ̇y szkolnej, kto ́rej umieje ̨tnos ́ci be ̨da ̨ szczego ́lnie doceniane. 
Dopuszcza sie ̨ wsparcie Uczestnika w konkursie chociaz ̇ praca oceniana jest indywidualnie (szczego ́lnie 
dotyczy to osoby w młodym wieku).  
 
 
4. Warunki przysta ̨pienia do Konkursu, terminarz  
Prace wysyłamy droga ̨ emailowa ̨ na adres: office@igrzyskapolonijne.at Kontakt i koordynacja projektem:  
 

• ogo ́lnie – Andrzej Kempa, tel. +43 650 96 97 989, office@poloniasport.com  
• Beskidy – Sabina Bugaj, tel. +48 696 498 780, email: it@szczyrk.pl  

 
Prace konkursowe moz ̇e przesyłac ́ jedynie Uczestnik, kto ́ry dopełni wszystkich wyz ̇ej wskazanych 
czynnos ́ci formalnych. Uczestnik potwierdza, z ̇e zapoznał sie ̨ z Regulaminem oraz akceptuje jego 
postanowienia.  

 
5. Wymagania dotycza ̨ce prac konkursowych  
 
• konkurs plastyczny dla dzieci i młodziez ̇y pt. "Mo ́j Husarz". Wymaganiem jest przedstawienie w 
dowolnej formie plastycznej ( sugerowany jest na kartce A4 rysunek, obrazek kredkami lub farbkami) 
postaci husarza w taki sposo ́b jaki go sobie dziecko/uczen ́ wyobraz ̇a )  
 
• konkurs literacki dla dzieci i młodziez ̇y pt. "Listy Kro ́la Jana III Sobieskiego i Marysien ́ki". 
Wymaganiem jest napisanie kro ́tkiego listu wcielaja ̨c sie ̨ w role ̨ pary kro ́lewskiej. W przypadku 
dziewczynki listu do kro ́la Jana III Sobieskiego jako do swego me ̨z ̇a, kto ́ry jest podczas Odsieczy 
Wieden ́skiej a w przypadku chłopca listu do Marysien ́ki jako swojej z ̇ony, kto ́ra czeka na niego w 
Polsce.  
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6. Finał i rozstrzygnie ̨cie Konkursu  
Rozstrzygnie ̨cie Konkursu nasta ̨pi do dnia 27 października 2017 roku.  
 
Laureaci Konkursu zostana ̨ powiadomieni o wygranej droga ̨ e-mailowa ̨. Wiadomos ́c ́ zostanie wysłana na 
adres wskazany w tres ́ci formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych 
kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonac ́ kolejnego wyboru. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdje ̨c ́ w kampaniach reklamowych i/lub 
materiałach reklamowych Organizatora bez obowia ̨zku wynagrodzenia dla autora zdje ̨c ́, jednakz ̇e 
Organizator nie ma obowia ̨zku wykorzystania zdje ̨c ́.  
 
 
7. Nagrody  
 
Na laureato ́w konkursu czekaja ̨ dyplomy i atrakcyjne nagrody, osoby wyro ́z ̇nione zostana ̨ zaproszone 
na wyste ̨p artysto ́w zespołu Pies ́ni i Tan ́ca S ́LA ̨SK im. Stanisława Hadyny w Kosze ̨cinie. 
 
Nagrody zostana ̨ wre ̨czone w Kosze ̨cinie podczas wyste ̨pu, kto ́ry odbe ̨dzie sie ̨ w niedziele ̨, 
05.11.2017 o godz 11:00, w sali widowiskowej w Pawilonie im. Elwiry Kamin ́skiej.  
Adres: Kosze ̨cin, ul. Zamkowa 3 .  
 
 
8. Postanowienia dodatkowe  
Organizator nie zwraca Uczestnikom z ̇adnych koszto ́w zwia ̨zanych z ich uczestnictwem w Konkursie. 
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (takz ̇e tych 
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora. 
 
Uczestnikowi Konkursu nie nalez ̇y sie ̨ z ̇adne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego prac przez 
Organizatora, na co kaz ̇dy Uczestnik wyraz ̇a zgode ̨, zgłaszaja ̨c sie ̨ do Konkursu.  
 
Nadesłane prace przechodza ̨ na własnos ́c ́ Organizatora. 
 
Uczestnik ma obowia ̨zek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze z ̇a ̨danie zwolnic ́ Organizatora w 
całos ́ci od wszelkiej odpowiedzialnos ́ci jaka zostałaby na Organizatora nałoz ̇ona ̨, choc ́by nieprawomocnym 
wyrokiem, z tytułu naruszenia w nadesłanych materiałach jak filmach, zdje ̨ciach i nagraniach i/lub w 
zwia ̨zku z wymienionymi materiałami praw oso ́b trzecich, w tym osobistych lub maja ̨tkowych praw 
autorskich.  
 
 
9. Postanowienia kon ́cowe  
 
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowien ́ niniejszego Regulaminu. 
Organizator moz ̇e w kaz ̇dym terminie uniewaz ̇nic ́ Konkurs i nie rozstrzygna ̨c ́ go bez podania przyczyn. 
Przysta ̨pienie do Konkursu jest dobrowolne. 
 
Uczestnik Konkursu wyraz ̇a zgode ̨ na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 
na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu maja ̨ prawo do wgla ̨du w swoje dane osobowe oraz do ich 
poprawiania. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduja ̨ powszechne przepisy 
prawa, w szczego ́lnos ́ci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z 
po ́z ́n. zm.).  

 
 
 
 
 
 


