
REGULAMIN  

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO I FOTOGRAFICZNEGO  

Z tęsknoty za Kresami… 

organizowanego przez  

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 

oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Międzynarodowy Konkurs Z tęsknoty za Kresami… – zwany dalej „Konkursem”, 
skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki  w Ropczycach  oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”  zwani dalej „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem Konkursu   jest   każda   osoba,   która   prześle   pracę   konkursową   zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w niniejszym Regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową. 
5. Laureatem Konkursu jest Każdy Uczestnik, któremu Organizator zdecydował się przyznać 

nagrodę, zwany dalej Laureatem. 
 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Popularyzacja wiedzy o Kresach wśród dzieci i młodzieży. 
2. Kształtowanie postaw patriotycznych opartych na zrozumieniu losów ojczyzny. 
3. Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów. 
4. Doskonalenie pracy szkoły w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie 

uzdolnionych. 
5. Wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form 

pracy z uczniem zdolnym. 
6. Promocja oferty edukacyjnej Liceum oraz wydarzeń  organizowanych dla dzieci  

i młodzieży. 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w 2 przedziałach wiekowych: 
1) uczniowie szkół podstawowych klas 7- 8; 
2) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

§ 4 

Praca konkursowa 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy, dla której inspiracją będą kresowe krajobrazy, 
miasta, klimat  lub działalność wielkich Polaków pochodzących z Kresów. 

2. Pracę konkursową należy zgłosić w jednej z dwóch kategorii: 
1) praca literacka  

(np. zestaw 3 wierszy lub nowela, opowiadanie, reportaż, tekst krytycznoliteracki); 



2) praca fotograficzna (np. seria 3- 6 zdjęć, kolaż) 
(wymagania techniczne składanych prac: 
- wielkość pliku po dłuższym boku nie mniejsza niż 3000 pikseli, 
- proporcje boków 3: 2, 
- orientacja prac konkursowych pozioma, 
- prace konkursowe zapisane w formacie JPG. 

3. Prace konkursowe powinny stanowić wynik twórczości danego Uczestnika, nie mogą być 
wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

4. Wydrukowane  prace fotograficzne przesyłamy w zabezpieczonych kopertach na adres 
Liceum (LO im. T. Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12, 39- 100 Ropczyce)  
z dopiskiem KONKURS „Z tęsknoty za Kresami…” oraz na płycie CD lub DVD.  Prace 
literackie można przesyłać mailem (konkurskresy@loropczyce.pl). 

5. Każda praca konkursowa musi być przesłana wraz z kartą zgłoszenia, której wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, 
adres  mailowy, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy do Uczestnika lub opiekuna 
prawnego, klasa oraz wiek autora pracy konkursowej, adres szkoły, imię i nazwisko 
nauczyciela prowadzącego, tytuł pracy oraz zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka  
w konkursie (w przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat), a także oświadczenie 
Uczestników lub ich opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  
przez Organizatora danych osobowych Uczestnika- Załącznik nr 2. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie 
przesyłki. 

7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
 

§ 5 

Harmonogram 

1. Termin nadsyłania prac: do 31. 01. 2022 r. 
2. W przypadku nadesłania prac drogą pocztową, zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 

1,  stanowić będzie data nadania przesyłki. 
3. Termin ogłoszenia wyników: 14. 03. 2022 r.  
     Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych:  
     https://loropczyce.info  oraz  https://wspolnota-polska.rzeszow.pl  Organizatorzy 
skontaktują się też z Laureatami za pomocą adresu mailowego podanego w zgłoszeniu. 
4. Termin wręczenia nagród: 25. 03. 2022 r. 
5. Organizator poinformuje Laureatów o szczegółach dotyczących terminu i miejsca 

wręczenia nagród. 
 

§ 6 

Nagrody 

1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmie Jury konkursowe. W Konkursie przewidziane są 
cenne nagrody.  

2. Nagrody przyznawane będą oddzielnie dla każdej kategorii: 
1) Prace literackie: 

a) klasy 7-8 szkoły podstawowe; 
b) szkoły ponadpodstawowe. 

2) Prace fotograficzne: 
a) klasy 7-8 szkoły podstawowe; 
b) szkoły ponadpodstawowe. 

3. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

§ 7 



Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami, w tym do ich prezentacji, 
cytowania i publikacji, w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, bez dodatkowej zgody 
autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie. 

2. W przypadku przyznania nagrody Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają po ich odbiór  
na koszt   własny.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły Konkursu z przyczyn od nich 
niezależnych, w szczególności związanych z zakazami lub ograniczeniami wynikającymi  
ze  stanu epidemii- Covid 19. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody  
na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację ich wizerunków  
przez Organizatora Konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie 
danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, nr 883). 

5. W kwestiach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmują Organizatorzy. 
 
 
 
 
Kontakt: 

Beata Prokop  bprokop@loropczyce.pl 
Koordynator konkursu Z tęsknoty za Kresami…  
(Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach)  
tel. (+48 17) 22 28 270 
 
 
Piotr Kowalski  pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl 
Koordynator konkursu Z tęsknoty za Kresami…   
(Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) 
tel. (+48 17) 862 01 74 
 

 

 

 

 


