
Regulamin Konkursu Wielkanocnego 2020 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

Konkurs Wielkanocny jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości 

narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci oraz młodzieży 

mieszkających poza granicami Polski. 

§1 

Celem Konkursu jest popularyzja polskich tradycji wielkanocnych wśród uczniów szkół 

polskich z całego świata. 

§2 

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Edukacyjne, Dział Szkolny Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Australii. 

§3 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej mieszkających poza granicami 

Polski. Wiek uczestników 3-18 lat.  

 

Kategorie wiekowe uczestników: 

• kategoria I → do 7 lat 

• kategoria II → 8 – 12 lat 

• kategoria III → 13 – 15 lat 

• kategoria IV → 15 – 18 lat 

§4 

Tematem konkursu są tradycje wielkanocne, zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne. Prace 

konkursowe mogą być wykonane w formie: 

• plastycznej: 

a) dekorowanie pisanki → kategorie wiekowe I-IV 

b) dekorowanie koszyczka wielkanocnego → kategorie wiekowe II-III 

• literackiej - napisanie opowieści o polskich tradycjach wielkanocnych → kategorie 

wiekowe II-IV. 

§5 

Prace należy przysyłać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej – pliki graficzne lub tekstowe 

(formaty: JPG, PNG, WORD, PDF). 

 

 

 



II. Warunki uczestnictwa: 

§6 

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

Konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu realizacji 

Konkursu. 

§7 

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

 

§8 

Kryteria oceny prac: 

• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu, 

• walory edukacyjne, 

• walory artystyczne, 

• oryginalność pomysłów, 

• zgodność z tematem. 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także: 

• zaangażowanie w przygotowanie pracy, 

• kreatywność, 

• poprawność językowa. 

§9 

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych: 

1. Wszystkie nadesłane prace muszą zawierać w treści maila: imię i nazwisko autora, wiek 

autora, nazwę szkoły polskiej oraz kraj zamieszkania autora. 

2. Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą 

oceniane. 

3. Prace pisemne muszą być napisane z użyciem polskich znaków diakrytycznych. Można 

przesyłać prace starannie napisane ręcznie. 

§10 

Termin oraz forma nadsyłania prac: 

 

Na prace czekamy do Soboty Wielkanocnej (11 kwietnia 2020). Zdjęcia prac plastycznych 

oraz prace pisemne prosimy wysyłać na adres mailowy info@pccv.org.au 

mailto:info@pccv.org.au


§ 11 

Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną udostępnione na stronie Portalu Polonii w 

Wiktorii oraz fanpage’ach na Facebooku Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego 

Towarzystwa Edukacyjnego. 

§ 13 

Na prace plastyczne (najpiękniejszą pisankę oraz najładniej udekorowany koszyczek 

wielkanocny) będzie można głosować poprzez polubienie poszczególnych prac na 

fanpage’ach na Facebooku Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego 

Towarzystwa Edukacyjnego. 

Termin głosowania na prace plastyczne zostanie uruchomiony 19 kwietnia (niedziela), a 

czas głosowania potrwa do 22 kwietnia (środa) włącznie. 

Ogłoszenie wyników w kategorii plastycznej nastąpi 23 kwietnia (czwartek). 

§ 14 

Prace literackie (opowieści o polskich tradycjach wielkanocnych) zostaną ocenione przez 

jury. Ocenianie prac pisemnych potrwa do połowy maja. Ogłoszenie wyników w kategorii 

literackiej nastąpi 15 maja (piątek). 

§ 15 

Na zwycięzców i finalistów poszczególnych kategorii czekają nagrody. 

 

 

Bożena Iwanowski 

Koordynator Działu Szkolnego Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 
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