
Regulamin konkursu „Słowiański pakiet” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Słowiański pakiet”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL oraz Koło Naukowe 

Studentów Filologii Słowiańskiej reprezentowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II (dalej Organizatorzy). 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania go w przypadku 

okoliczności siły wyższej lub niskiego zainteresowania. 

3. Cele Konkursu: 

a. popularyzacja i promocja kultury wschodniosłowiańskiej; 

b. pogłębianie zainteresowań uczniów kulturą wschodniosłowiańską; 

c. kształtowanie wyobraźni i umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. 

§ 2. Uczestnicy 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7. i 8. szkoły podstawowej oraz uczniów 

wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (dalej: Uczestnicy). 

2. Uczestnicy mogą łączyć się w grupy dwuosobowe, by razem przesłać wspólną pracę. 

3. Uczestnicy wykonują projekty pod nadzorem nauczyciela. 

§ 3. Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem Uczestników jest zaprojektowanie nadruku o tematyce wschodniosłowiańskiej na 

bawełnianą torbę. 

2. Praca przekazywana na Konkurs musi być dziełem własnym zgłaszanych Uczestników 

Konkursu i nie może naruszać praw osób trzecich. 

3. Praca musi być wykonana w formie elektronicznej i zapisana w jednym z następujących 

formatów: SVG, PNG, BMP, JPEG. 

§ 4. Przebieg konkursu 

1. Zgłoszenie Uczestników do udziału w Konkursie następuje w momencie przesłania pracy. 

2. Prace konkursowe muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej na adres e-mailowy 

stowarzyszenieaip@gmail.com przez Uczestników najpóźniej do 5 kwietnia 2020 

r. do godziny 12.00. 

3. Do przesyłanej pracy Uczestnicy zobowiązani są dołączyć wypełniony formularz osobowy 

(Załącznik 1)  



4. Do pracy należy ponadto dołączyć skan pisemnego potwierdzenia zgody na udział 

w Konkursie. 

1. W przypadku Uczestników niepełnoletnich zgodę wyraża opiekun prawny. Wzór 

potwierdzenia zgody dla takiej sytuacji zawarty został w drugim załączniku do 

niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku Uczestników pełnoletnich zgodę wyrażają oni sami. Wzór potwierdzenia 

zgody dla takiej sytuacji zawarty został w trzecim załączniku do niniejszego 

regulaminu. 

5. Przesyłając pracę na Konkurs, Uczestnicy nieodpłatnie przekazują majątkowe prawa 

autorskie do pracy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

6. Oceny prac dokonuje Komisja powołana przez Organizatorów. 

7. Komisja (wspomniana w ustępie 6.) wybiera trzy najlepsze prace. Laureatami Konkursu 

zostają wszyscy autorzy tych trzech prac. 

8. Wyniki Konkursu zostają ogłoszone 10 kwietnia 2020 r. na stronie  

https://www.kul.pl/filologia-slowianska-i-lingwistyka-stosowana,art_3841.html  

Ponadto zostaną one przekazane Uczestnikom bezpośrednio drogą mailową. 

§ 5. Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej 

KUL. 

2. Nagrody zostaną wręczone wszystkim laureatom Konkursu. 

3. Wszyscy Uczestnicy oraz nauczyciele otrzymają dyplom uczestnictwa. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2020 r. na terenie Katolickiego Uniwersytetu 

Jana Pawła II. Szczegóły zostaną podane drogą mailową. 

5. W przypadku niestawienia się laureata na uroczystość wręczenia nagród, nagroda zostanie 

przekazana jego opiekunowi. Jeśli opiekun również nie stawi się na wręczenie nagród, 

nagroda zostanie przesłana drogą pocztową do jednostki szkolnej, którą reprezentuje laureat. 

https://www.kul.pl/filologia-slowianska-i-lingwistyka-stosowana,art_3841.html


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Słowiański Pakiet” 

 

Formularz osobowy: 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

E-mail  

Telefon kontaktowy  

Nazwa szkoła  

Adres szkoły  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna 

szkolnego) 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Słowiański Pakiet” 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ______________________________________________ 

                                                                                  (imię, nazwisko) 

w konkursie „Słowiański Pakiet”. Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem 

konkursu i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie zgadzam się na udostępnienie i 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. (Administratorem 

danych jest Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II). 

_________________________________ 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Słowiański Pakiet” 

Zgoda 

Ja, _____ ______________________________________________, deklaruję chęć wzięcia udziału 

(imię, nazwisko) 

w konkursie „Słowiański Pakiet”. Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem 

konkursu i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie zgadzam się na udostępnienie i 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. (Administratorem 

danych jest Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II). 

_________________________________ 

(czytelny podpis uczestnika) 
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