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Regulamin Konkursu Grantowego  
dla szkół polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim działających za granicą 

 

 

w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś organizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na 

Wschodzie” stanowiącej realizację strategicznych celów „Rządowego programu współpracy z 

Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. 

 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu grantowego dla szkół polskich i placówek edukacyjnych działających 

za granicą, zwanego dalej „Konkursem” jest Allegro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000418906, NIP 1132831951, zwana dalej „Organizatorem". 

2. Konkurs jest organizowany na zlecenie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z siedzibą 

w Warszawie, ul. Jazdów 10A, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X nr KRS: 0000130056, NIP 

5262149912 (zwanej dalej „Fundacją”). 

3. Ogłoszenie konkursu nastąpi 11.10.2021r. Prace konkursowe (zwane dalej „Projektami) 

można zgłaszać do 12.11.2021 r., do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 

26.11.2021 r., jednak nie wcześniej niż 19.11.2021 r. 

4. Celem Konkursu jest propagowanie języka polskiego, upowszechnianie wiedzy o historii i 

kulturze Polski, promocja dwujęzyczności wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół 

polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim funkcjonujących za granicą (zwanych 

dalej „Szkołami”).  

5. W Konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody (zwane dalej „Grantami”) na 

realizację zwycięskich projektów. 

 

 

§2  

UCZESTINCY KONKURSU 

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić grupy projektowe (nauczyciel oraz uczniowie) ze wszystkich 

klas/grup szkół polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim działających za granicą. 
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2. Konkurs ma charakter zbiorowy, a nie indywidualny – grupa konkursowa musi składać się  

z minimum 3 osób, posiadać pełnoletniego, posiadającego pełną zdolność do czynności 

prawnej opiekuna oraz reprezentować daną placówkę. 

3. W Konkursie nie mogą wziąć działu fundacje założone przez partie polityczne ani 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa. 

 

§3  

ZASADY KONKURSU 

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie działania mającego na celu 

propagowanie języka polskiego, upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski, a także 

promocja dwujęzyczności wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół polskich i 

placówek edukacyjnych z językiem polskim funkcjonujących za granicą oraz zaangażowanie 

społeczności lokalnej w te działania.  

2. Do konkursu nie można zgłosić Projektu, który został już zrealizowany lub jest w trakcie 

realizacji, ponieważ uniemożliwi to wykorzystanie Grantu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać zgłoszenie do konkursu oraz pełną 

dokumentację projektu na adres email adres ktotyjestes@pol.org.pl do dnia 12 listopada 

2021 r., do godziny 23:59. 

4. Zgłoszenie Projektu konkursowego z pełną dokumentacją należy wysłać z oficjalnego adresu 

email Szkoły. 

5. Wysyłając Projekt na ww. adres mailowy ktotyjestes@pol.org.pl należy: 

a.  podać w treści maila: 

i. nazwę szkoły lub placówki edukacyjnej wraz z adresem, 

ii. imię i nazwisko opiekuna grupy, funkcję pełnioną w Szkole, dane kontaktowe, 

iii. tytuł pracy konkursowej, 

iv. liczbę uczniów tworzących grupę projektową. 

b. załączyć do maila: 

i. wypełnione zgłoszenie do konkursu dostępne na stronie www.ktotyjestes.pl,  

ii. dokumentację Projektu konkursowego stworzoną wg. poniższego wzoru. 

6. Dokumentacja Projektu musi zawierać następujące elementy: 

a. tytuł, 

b. opis pomysłu, 

c. jego cele, 

d. adresaci projektu, 

e. miejsce i czas realizacji, 

f. opis działania/działań, 

g. elementy angażujące społeczność lokalną, 

h. sposób wykorzystania nagrody/ kosztorys projektu, 

i. symbol graficzny związany z grupą konkursową lub zgłaszanym pomysłem. 
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7. Materiały, które będą wykorzystane w Projekcie konkursowym, np. teksty, zdjęcia, ilustracje, 

powinny być oryginalne, czyli samodzielnie stworzone przez uczestników konkursu, 

niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.  

8. Projekt konkursowy może przybrać różną formę (np. realizacja przedstawień teatralnych na 

podstawie lektur szkolnych, wycieczka szlakami przodków, konkurs pisarski, kalendarz 

kulinarny z przepisami na polskie dania, konkurs piosenki polskiej, realizacja amatorskich 

filmów nt. Polski i języka polskiego, organizacja pikniku szkolnego z językiem polskim w tle, 

warsztaty językoznawcze, spotkanie z autorem książek dla dzieci, realizacja amatorskiego 

spotu reklamowego, flash mob, komiks, itd.), ważne by spełniał swój cel i kryteria oceny. 

9. Projekt konkursowy zgłasza nauczyciel – opiekun grupy projektowej. Jeden opiekun grupy 

projektowej może zgłosić dowolną liczbę Projektów. Z tej samej Szkoły można zgłosić więcej 

niż jeden Projekt konkursowy. 

10. Za datę zgłoszenia Projektu do Konkursu przyjmuje się datę elektronicznego wpływu 

dokumentów na podany adres email. 

11. Warunkiem zakwalifikowania Projektu do Konkursu jest deklaracja wykorzystania Grantu 

pieniężnego na realizację zgłoszonego Projektu. 

12. Jeżeli zgłoszony Projekt z przyczyn merytorycznych lub formalnych nie będzie spełniał 

wytycznych Konkursu opisanych w niniejszym Regulaminu, nie będzie podlegał dalszej ocenie 

merytorycznej. 

 

§4 WYBÓR LAUREATÓW 

 

1. Organizator powoła Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Fundacji oraz   

Organizatora, która wybierze spośród zgłoszonych do Konkursu Projektów 3 zwycięskie 

Projekty. 

2. Każdy Projekt może zdobyć łącznie 110 punktów. Na kryteria oceny składają się: 

a. uwzględnienie w Projekcie celów Konkursu (propagowanie języka polskiego, 

upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski, promocja dwujęzyczności) - 0-20 

pkt, 

b. kreatywne i ambitne założenia pomysłu - 0-10 pkt, 

c. interesująca i oryginalna tematyka - 0-10 pkt, 

d. zastosowanie różnorodnych metod pracy - 0-15 pkt, 

e. zaangażowanie lokalnej społeczności - 0-15 pkt, 

f. precyzyjny opis pomysłu - 0-35 pkt, 

g. precyzyjnie przygotowany kosztorys projektu - 0-5 pkt. 

3. Wybór laureatów nastąpi po zakończeniu etapu zgłaszania Projektów, czyli po 17 listopada 

2021 r. na podstawie liczby przyznanych punktów. 

4. W przypadku gdy największą liczbę punktów otrzyma więcej Szkół, o przyznaniu Grantu 

decyduje wcześniejszy termin zgłoszenia Projektu do konkursu. 
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§5 NAGRODY 

 

1. W konkursie przewidziano trzy równorzędne nagrody pieniężne w postaci Grantu w 

wysokości 3 000 zł każda. 

2. W ramach Konkursu zostaną wybrane najbardziej wartościowe Projekty realizujące założenia 

Konkursu zgłoszone przez Szkoły, którym przekazane zostanie wsparcie w postaci Grantu. 

3. Granty zostaną wypłacone laureatom Konkursu przez Organizatora w terminie do 30 dni od 

spełnienia wszystkich formalności na wskazany rachunek bankowy. 

4. W sytuacji, gdy pomimo przyznania Grantu dana Szkoła nie podejmie kontaktu z 

Organizatorem lub zrezygnuje z chęci jego otrzymania, Organizator uprawniony jest do 

przekazania Grantu kolejnej Szkole, która otrzymała największą liczbę punktów. 

5. Przyznanie Grantu nie może być równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w myśl art. 

107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

§6 TERMINY 
 

1. Konkurs zostanie ogłoszony 11.10.2021 r.: 

a. na kanałach własnych 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś tj. na stronie www 

(https://www.ktotyjestes.pl) oraz na profilu na Facebooku 

(https://www.facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna), 

b. w mediach polskich oraz polonijnych, 

c. za pośrednictwem mailingu do Szkół. 

2. Projekty konkursowe można zgłaszać w terminie 11.10-12.11.2021 r., do godziny 23:59, na 

wskazany adres email. 

3. Obrady Kapituły Konkursowej - 15-19.11.2021 r. 

4. Ogłoszenie laureatów Konkursu - do 26.11.2021 r., jednak nie wcześniej niż 19.11.2021 r. - na 

kanałach własnych kampanii #KtoTyJesteś (https://www.ktotyjestes.pl,  

https://www.facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna) oraz za pośrednictwem 

wiadomości mailowej. 

 

§6 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator ma prawo żądania wykazania swoich 

praw autorskich do przesłanego utworu filmowego. 

2. Opiekun grupy projektowej z chwilą zgłoszenia do Konkursu udziela, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia w formie elektronicznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie 

oraz nieograniczonej terytorialnie, w tym zwłaszcza na terytorium Polski, licencji na 

korzystanie z autorskich praw majątkowych do przesłanego Projektu konkursowego oraz z 

prawa do wizerunku osób, które wykorzystano i utrwalono w treści Projektu konkursowego 

oraz prawa zezwalania na rozpowszechnianie materiałów poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także prawa do 

publicznego udostępniania treści projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
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dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

utworu; a także prawa do modyfikacji, ingerencji w treść, prawa do dokonywania wszelkich 

opracowań projektu, jego skrótów lub przeróbek.  

3. Przystąpienie do Konkursu danej grupy projektowej i złożenie stosownego 

oświadczenia/oświadczeń w formie elektronicznej przy zgłoszeniu Projektu oznacza 

wyrażenie przez nią zgody na wykorzystanie nazwy i adresu szkoły, którą reprezentuje dana 

grupa projektowa, w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z 

niniejszym Konkursem oraz kampanią #KtoTyJesteś. 

 

§7 REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie wysłane 

na adres email ktotyjestes@pol.org.pl, w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać:  

a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, 

b. dane kontaktowe,  

c. dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, która jest jednocześnie Komisją 

reklamacyjną.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną w ciągu 7 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej 

rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Złożenie reklamacji 

jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje 

data przesłania reklamacji drogą mailową.  

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w zakresie związanym z realizacją 

Konkursu jest Organizator.  

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu.  

3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: 

„RODO”). 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. Aktualny regulamin dostępny jest w na stronie 

www.ktotyjestes.pl. 



 
 

 

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021” 

 

 

 

 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

3. Przystępując do Konkursu, jako warunek wzięcia w nim udziału, Uczestnik złoży oświadczenia 

o akceptacji Zasad Konkursu zawartych w Regulaminie, w tym zgody na udzielenie licencji oraz 

zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w konkursie 

spowodowane działaniem siły wyższej.  

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres 

ktotyjestes@pol.org.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

7. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu będą rozstrzygane w postępowaniu 

reklamacyjnym, zgodnie z §7 Regulaminu. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 

właściwe do rozstrzygania sporów będą polskie sądy powszechne. 


