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Regulamin  

Międzynarodowego Konkursu Literackiego  

dla obcokrajowców uczących się języka polskiego 

 

1. Organizator konkursu: Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 

Warszawa), wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod 

numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044; NIP: 5251290392.  

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez redakcję „Kroniki Warszawy”.  

2. Temat konkursu: temat tegorocznej edycji konkursu to „Spotkanie z Warszawą”.  

3. Cel konkursu: zainteresowanie Warszawą oraz popularyzacja kultury i języka polskiego za granicą. 

4. Adresaci konkursu: osoby pełnoletnie uczące się języka polskiego jako obcego z wyłączeniem nauczycieli  

i tłumaczy języka polskiego. 

5. Zasady uczestnictwa: 

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza tematycznie związanego z dowolnie 

wybranym miejscem/zabytkiem w Warszawie. Konwencja literacka tekstu jest dowolna. 

2) Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę; tekst pracy konkursowej nie może w żaden sposób 

naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie może być wcześniej publikowany. 

3) Pracę konkursową w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .PDF) należy przesłać na adres: 

konkursliteracki@muzeumwarszawy.pl  z dopiskiem „Spotkanie z Warszawą”, w terminie do 13 czerwca 

2022 r. 

4) Praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko autora, kraj zamieszkania oraz adres elektroniczny. 

5) Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy 

oraz zgodą na jej publikację i rozpowszechnianie (w formie elektronicznej, drukowanej itp.) oraz 

dokonywanie tłumaczeń, poprawek i innych zmian, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych autora pracy w celach promocyjnych tego konkursu. 

6. Kryteria oceny: prace są oceniane pod względem zgodności z tematem konkursu, kreatywności  

i oryginalności. Poziom znajomości języka polskiego nie jest brany pod uwagę (pod warunkiem, że treść jest 

zrozumiała). 

7. Nagrody: główną nagrodą jest elektroniczny czytnik e-booków. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac 

otrzymają również nagrody rzeczowe oraz roczne bilety do Muzeum Warszawy. Od decyzji komisji 

konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

8. Wyniki: informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum Warszawy 

w terminie do 30 czerwca 2022 r. 

9. Kontakt: tel. +48 512 874 457; e-mail: konkursliteracki@muzeumwarszawy.pl. 

10. Postanowienia końcowe: 

1) Regulamin jest dostępny na stronie www.muzeumwarszawy.pl; 

2) Muzeum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do publicznej 

wiadomości na stronie www.muzeumwarszawy.pl  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie (licencja niewyłączna); 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych. 
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