
REGULAMIN KONKURSU 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
§1. 

Konkurs „Ścieżką polskich legend” został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Jego 

głównym celem jest rozwój kreatywności małych Polaków mieszkających poza granicami 

Polski, rozbudzanie zainteresowania polską kulturą oraz promowanie samodzielnego 

czytelnictwa w języku polskim. Dodatkowo konkurs dąży do zgromadzenia zdjęć 

ukazujących ważne, polskie legendarne postaci co wzbudzi narodową świadomość wśród 

dzieci Polaków przebywających poza krajem. 

§2. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej (zwana dalej Organizatorem). 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§3. 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat.  

§4. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: sekretariat@polonia.edu.pl 

pracy określonej w punkcie III. Regulaminu (§6 – §11). Pracę należy przesłać w terminie do 

dnia 10 czerwca 2017 roku.  

§5. 

Wiadomość przesłana na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, zgłaszająca pracę w Konkursie 

powinna zawierać dane uczestnika tj. 

a) imię, nazwisko uczestnika, 

b) wiek,  

c) miejsce aktualnego zamieszkania.  

III. Wymagania dotyczące pracy Konkursowej: 

§6. 

Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie, które powinno przedstawiać dziecko (uczestnika) 

przebrane w wykonany samodzielnie bądź przy pomocy rodziców (nie wypożyczony, bądź 

kupiony) kostium reprezentujący jedną z postaci z pośród polskich legend.   

 

 



§7. 

Uczestnik może wybrać dowolną POLSKĄ legendę bądź jedną z propozycji wybranych przez 

organizatora zamieszczoną poniżej: 

Legendy o początkach państwa 

polskiego: 

 

O Lechu, Czechu i Rusie - o powstaniu państwa 

polskiego 

Piast Kołodziej 

Legendy warszawskie: 

 

Wars i Sawa 

Warszawska syrenka 

Bazyliszek 

Złota Kaczka 

Szabla króla Zygmunta 

Legendy krakowskie: 

 

O smoku wawelskim 

O hejnale mariackim 

Wiano świętej Kingi  

Legendy związane z Bałtykiem: 

 

O stworzeniu Kaszub 

Dlaczego Bałtyk jest słony? 

Legendy związane z górami: Śpiący rycerze w Tatrach 

Powstanie Karpat 

O Szklanej Pani z wyspy Murano 

O góralu, Królu Węży i wężowej wdzięczności 

Smocza Księżniczka 

Legendy związane z jeziorami: 

 

O Barbarze i świętym Mikołaju z Gołańczy 

Jezioro Dadaj 

Legendy toruńskie: 

 

Toruńskie pierniki 

Toruńskie katarzynki 

Legendy sandomierskie: 

 

O Halinie Krępiance 

Jak święty Jacek zasadził lipy do góry 

korzeniami 

Legendy roztoczańskie: 

 

O niezwykłej urodzie Biłgorajanek 

Ostatni tur na Roztoczu 

Szwedzki stół w Zamościu 

Kaplica świętego Leonarda w Szczebrzeszynie 

Legendy gdańskie: 

 

 

Jak chleb w kamień się zamienił 

Lwy gdańskie 

Stolemowe dary dla Gdańska 

Legendy śląskie: 

 

Skarbnik - duch kopalni 

Lisia Sztolnia 

Legendy związane z zamkami: 

 

Skarby w Tęczynie 

Skarby zamku Homole 

Śmiałek i czarny pies z Ogrodzieńća 

Pozostałe legendy: 

 

Dąb Bartek 

Bratki 

Jak to ze lnem było 

 

 

 

 

 

http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-piast-kolodziej.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-wars-i-sawa.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polski-legendy-warszawska-syrenka.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/02/polskie-legendy-bazyliszek.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/02/polskie-legendy-zota-kaczka.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/04/polskie-legendy-szabla-krola-zygmunta.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/09/polskie-legendy-o-hejnale-mariackim.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/01/polskie-legendy-o-stworzeniu-kaszubow.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2014/07/polskie-legendy-dlaczego-baltyk-jest.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-o-spiacych-rycerzach-w_14.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/09/polskie-legendy-powstanie-karpat.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-o-szklanej-pani-z-wyspy.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2013/03/polskie-legendy-o-goralu-krolu-wezy-i.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2014/04/polskie-legendy-smocza-ksiezniczka.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-barbarze-i-swietym.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2012/11/polskie-legendy-jezioro-dadaj.html


§8. 

Prezentowany na zdjęciu kostium powinien zostać opisany w treści wiadomości mail w 

następujący sposób: imię postaci, tytuł legendy - tak, aby można było zidentyfikować 

wybranego bohatera.  

§9. 

Nagrania powinny zostać wysłane w formie elektronicznej na adres 

sekretariat@polonia.edu.pl, 

W tytule wiadomości nazwa konkursu, w treści wiadomości imię, nazwisko dziecka, 

miejscowość, w której dziecko zamieszkuje, a także informacje z art. 7 (imię wybranego 

bohatera, tytuł legendy).  

§10. 

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.  

§11. 

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 

§12. 

Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. 

§13. 

W ocenie zdjęć przewiduje się ich kategoryzowanie (będzie uwzględniany wiek uczestnika). 

§14. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 czerwca 2017 roku. 

V. Postanowienia końcowe 

§15. 

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia w Internecie m.in. 

na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej, na stronie 

internetowej organizatora www.polonia.edu.pl oraz w siedzibie biura Fundacji Edukacji 

Polonijnej.  

§16. 



Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie narusza żadnych praw 

osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich. 

§17. 

Uczestnik Konkursu i jego rodzic (opiekun prawny) zapoznał się z treścią Regulaminu, który 

w całości akceptuje. 

§18. 

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.). 

 


