
Stanisław LEM 100 

Regulamin konkursu czytelniczego w ramach projektu LEM_ON 2021 

1. Organizatorzy 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova. 

Współorganizator: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie  

2. Cel konkursu 

Konkurs jest zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema. Jego celem jest szerzenie czytelnictwa, a 

także zainteresowanie literaturą fantasy oraz fantastycznonaukową, przede wszystkim zaś promocja 

twórczości S. Lema. 

3. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie w trzech 

grupach wiekowych: 1) klasy 4-6 szkoły podst., 2) klasy 7-8 szkoły podst.,3) klasy liceum. 

4. Wymogi konkursowe 

Wymogiem konkursu jest:  

- przeczytanie minimum 3 książek z zaproponowanej listy książek, w tym obowiązkowo jeden utwór 

Stanisława Lema, 

- wybranie spośród przeczytanych książek minimum jednego tytułu oraz przygotowanie i nagranie w 

formie filmiku „mówionej recenzji” (mówiona recenzja oznacza atrakcyjną dowolną w formie 

wypowiedź na temat książki), 

- każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu jedną pracę (jedno nagranie). 

5. Informacje organizacyjne:  

- lista książek zawiera tytuły w większości dostępne w bibliotece szkolnej, 

- uczestnicy zgłaszają swoją chęć wzięcia udziału w konkursie w bibliotece szkolnej,  

- uczestnicy mają prawo korzystać z zasobów biblioteki szkolnej, jednorazowo mają prawo wypożyczyć 

jedną książkę z listy oraz ustawić się w kolejce po następną.  

6. Format pracy 

- nagranie 2-4 minutowego filmu w grupie wiekowej kl. 4-6, 3-5 minutowego w grupie wiekowej kl.7-

8 oraz w grupie licealnej,  

- nagranie filmu telefonem komórkowym, 

- wypowiedź konkursowa powinna być w języku polskim, 



- na początku nagrania uczestnik powinien się przedstawić i podać imię i nazwisko autora oraz tytuł 

recenzowanej książki,  

- w treści emaila uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, klasę i wiek, e-mail oraz numer 

telefonu kontaktowego. 

7. Termin i miejsce składania prac 

Prace konkursowe należy nadesłać do 31 grudnia 2021 r.; adres: staslem100@gmail.com 

8. Ocena prac 

Prace konkursowe oceniać będzie Jury Konkursu, które zostanie powołane przez organizatorów. 

Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Proces oceniania prac jest tajny. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 2022 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu, 

nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac. 

Za najlepsze prace przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

9. Polityka prywatności 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova i Szkoła Polska przy 

Ambasadzie RP w Budapszcie. Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów 

przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Wysłanie pracy na Konkurs 

jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. Organizatorzy 

gwarantują Autorom prawo wglądu do własnych danych osobowych, a także możliwość ich 

modyfikacji. Okres przetwarzania powyższych danych wynosić będzie jeden rok od daty rozstrzygnięcia 

Konkursu z zastrzeżeniem dłuższego przetwarzania, o ile wymaga tego prawo. Uczestnik Konkursu 

zachowuje pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy. Zgłaszając swoją pracę do Konkursu Uczestnik 

przyznaje Organizatorom niewyłączne, nie ograniczone miejscowo i czasowo, nieodpłatne, 

przenoszalne i nieodwołalne prawo do przetwarzania i publikacji (emisji) pracy. Uczestnik Konkursu 

wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej udziela jednocześnie zgody na: publikację (emisję) pracy i/lub 

jej kopii oraz zmodyfikowanej wersji w materiałach promocyjnych, prasowych i marketingowych oraz 

innych publikacjach - na nośnikach cyfrowych, poprzez wyświetlanie; na stronach internetowych i w 

mediach społecznościowych; w celach edukacyjnych dla szerszego grona odbiorców; edytowanie, 

dostosowywanie i modyfikację kopii pracy dla celów wymienionych powyżej. 
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