
Regulamin Konkursu 

pn. „Jan Kasprowicz i Jego 35 lwowskich lat” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pn. „Jan Kasprowicz i Jego 35 lwowskich lat”, zwanym dalej 

Konkursem, jest Fundacja Dziedzictwo Kresowe z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Nowogrodzkiej 31, zwani dalej Organizatorem 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Bogdanowicza - 

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 

3. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej obejmującej życie i twórczości Jana 

Kasprowicza. 

 

§ 2. Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozbudzanie, podtrzymywanie i rozwój zainteresowań młodzieży 

polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, polską poezją, literaturą, 

kulturą, sztuką i tradycją.  

2. Celami szczegółowymi są: 

 Popularyzowanie wiedzy na temat twórczości Jana Kasprowicza. 

 Pogłębianie wiedzy na temat polskiej kultury i jej twórców związanych z Kresami.  

 Propagowanie piękna polskiej literatury.  

 Promocja oraz wspieranie młodych talentów.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba stale zamieszkała poza granicami Polski, 

szczególnie zainteresowana tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 14 do 18 lat. 

2. Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim.  

3. Praca konkursowa powinna być dziełem własnym, wcześniej nie nagradzanym i nie 

publikowanym w całości lub części.  

4. Praca konkursowa musi być zatytułowana.  

5. Forma literacka pracy konkursowej jest dowolna (np.: opowiadanie, wiersz, reportaż, 

felieton, esej, nowela, bajka).  

6. Pracę konkursową w wersji elektronicznej należy przesłać w terminie do 31 maja 2021 roku 

na adres biuro@kresowe.pl. 

7. Wraz z pracą konkursową Uczestnik zobowiązany jest przesłać wypełniony Formularz 

Zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu  



8. Nadesłane prace konkursowe, przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do ich 

wykorzystania w ramach realizowanej przez siebie działalności.  

 

§ 4. Ocena prac 

1. Na podstawie odrębnej uchwały Zarząd Fundacji powoła jury.  

2. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: 

1. Ogólną wiedzę w zakresie życia i twórczości Jana Kasprowicza oraz umiejętność jej 

sprawnego wykorzystania przy pisaniu pracy.  

2. Walory literackie pracy, język, styl i formę.  

3. Rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł.  

4. Jury przyzna trzy główne nagrody (I, II oraz III miejsce) oraz wyróżnienia. 

5. Laureatom przyznane zostaną dyplomy i nagrody.  

6. Dodatkowe nagrody mogą ufundować instytucje i organizacje, których reprezentanci 

zasiadają w jury oraz inne instytucje, organizacje bądź osoby prywatne zainteresowane 

wsparciem idei konkursu. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 czerwca 2021 roku na stronie internetowej 

Fundacji. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Osoba przystępująca do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatorów.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych powodów.  

3. Przesłanie przez uczestnika Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulamin. 

4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adresy Organizatorów.  


