
Regulamin XXVII Konkursu 

pn. „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”  

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem XXVII Konkursu pn. „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”, zwanym 

dalej Konkursem, jest Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 24 im. Marii 

Konopnickiej z siedzibą we Lwowie przy ul. Konyskoho 4 oraz Fundacja Dziedzictwo 

Kresowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, zwani dalej 

Organizatorami. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w 3 kategoriach obejmujących twórczości Marii  

Konopnickiej: Recytacja, Poezja śpiewana oraz Konkurs plastyczny. 

 

§ 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 Marii Konopnickiej. 

 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, szczególnie zainteresowana tematyką 

konkursu w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza Zgłoszenia 

dostępnego na stronie www.kresowe.pl w zakładce KONKURS w terminie do 30 

listopada 2021 roku. 

3. W Formularzu o którym mowa w ust.3 należy podać swoje dane osobowe oraz wkleić 

link do pobrania nagrania swojej prezentacji na platformie WeTransfer.com. Instrukcja 

dostępna na stronie www.kresowe.pl. 

4. Uczestnik konkursu w kategorii „Recytacja” zobowiązany jest do przygotowania 

nagrania w formacie mp4 jednego utworu M. Konopnickiej lub jego fragmentu (czas 

recytacji - do 5 min.).   

5. Konkurs w kategorii „Poezja śpiewana” przebiega na takich samych zasadach jak 

„Recytacja” opisanych w ust. 4 par.3. 

http://www.kresowe.pl/


6. Uczestnik konkursu w kategorii „Plastyka” powinien wypełnić formularz Zgłoszenia 

o którym mowa w ust.3 par. 3, nie załączając żadnego pliku, a pracę konkursową - 

własną ilustrację do wybranego utworu M. Konopnickiej (technika – dowolna, format 

A-3) dostarczyć do siedziby Lwowskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 w 

terminie do 30 listopada 2021 roku. Pracę należy podpisać na odwrocie, podając jej 

tytuł oraz imię, nazwisko i wiek ucznia, a także szkołę. 

 

§ 4. Ocena uczestników 

1. Na podstawie odrębnej uchwały Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, w skład 

której wejdą m.in. przedstawiciele Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, Konsulatu 

Generalnego RP we Lwowie, reprezentanci Organizatorów oraz zaproszeni specjaliści. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny nagrań konkursowych w dniu 15 grudnia 2021 

roku. 

3. Komisja Konkursowa przyzna następujące miejsca:   

 I, II oraz III miejsce w konkursie recytatorskim w grupie wiekowej do 10 lat 

 I, II oraz III miejsce w konkursie recytatorskim w grupie wiekowej od 10 do 14 lat 

 I, II oraz III miejsce w konkursie recytatorskim w grupie wiekowej od 14 do 18 lat 

 Grand Prix w konkursie recytatorskim 

 I, II oraz III miejsce w konkursie poezji śpiewanej w grupie wiekowej do 14 lat 

 I, II oraz III miejsce w konkursie poezji śpiewanej w grupie wiekowej powyżej 14 lat 

 I, II oraz III miejsce w konkursie plastycznym w grupie wiekowej do 10 lat 

 I, II oraz III miejsce w konkursie plastycznym w grupie wiekowej od 10 do 14 lat 

 I, II oraz III miejsce w konkursie plastycznym w grupie wiekowej od 14 do 18 lat 

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

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

wsparciem idei konkursu. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 grudnia 2021 roku oraz opublikowane 

na stronach internetowych Organizatorów. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

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

osobowych przez Organizatorów, a także na publikowanie nadesłanych nagrań. 

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. 


