
GRUPA..…..…. 
 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do XIV edycji konkursu „Być Polakiem” 2023 r. - MODUŁ „A” 

 

Grupa Wiek Rodzaj pracy Temat 

I 6-9 lat Plastyczna „Polska okiem i pędzlem podróżnika - reportera”. 

II 10-13 lat Literacka „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem  

       lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce” 

III 14-16 lat Literacka „Współcześni polscy odkrywcy i wynalazcy,  

       żyjący i pracujący poza granicami Polski”. 

IV 17-22 lat Literacka „Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii  

       Generała Władysława Andersa: od Syberii do  

       Londynu”. 

V V/I.   9-15 lat, V/II.16-22 lata Filmowa „Polska legenda – mój film”. 

Proszę wydrukować, wypełnić PISMEM DRUKOWANYM i wysłać ZGODNIE Z REGULAMINEM – § 13:                

GRUPA I : FORMULARZ + praca plastyczna przesłana pocztą tradycyjną  na adres : Fundacja „Świat 

na Tak”,   Al. Szucha 27,  00-580 Warszawa, Polska. Proszę nie podawać wartości przesyłanych prac, nie 

załączać deklaracji celnych i wysyłać prace jako listy. Prace plastyczne przesłane emailem znacznie tracą 

na jakości lecz mogą być wysłane w sytuacji, gdy nie ma możliwości wysłania ich pocztą tradycyjną. 

GRUPY II, III, IV: FORMULARZ + praca pisemna wyłącznie na adres email: konkurs@bycpolakiem.pl  

(WYŁĄCZNIE w pliku MS Word, NIE na Dysk Google, Dropbox, pdf, jpg). Prace przesłane pocztą 

„tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak” nie będą przyjmowane do Konkursu. 

GRUPA V: FORMULARZ + praca filmowa wyłącznie poprzez wetransfer.com na adres email: 

konkurs@bycpolakiem.pl   (NIE na dysk Google, Youtube ani Dropbox!) 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC (decyduje data stempla pocztowego) : 18 marca 2023 r.  

Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku – traktowani są jako młodsi”, piszą w 

niższej kategorii wiekowej, urodzeni po 18.03 – powinni pisać w starszej grupie.   

DANE UCZESTNIKA KONKURSU (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwisko.…………………………………………………...…………..……..………………………… 

Imię…………................................................................................. Ile lat mieszkasz poza Polską……….               

Adres Z KRAJEM zamieszkania ….......................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................................. 

Adres e-mail uczestnika …………...……………………………...………………………........................ 

Adres e-mail rodzica/opiekuna................................................................................................................ 

Numer telefonu komórkowego/domowego.................................................................................................   

Szkoła polska do której uczęszcza uczestnik …………………..................................................................   

Imię i nazwisko Dyrektora szkoły...............................................................................................................                                                           

Adres e-mail, numer telefonu szkoły………………………………………...……………………………            

POTWIERDZAM ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN KONKURSU                                                                                                               

Podpis uczestnika lub Rodzica/Opiekuna)…………..……………………………………………………………………data……………….. 

mailto:bycpolakiem2022@gmail.com
mailto:konkurs@bycpolakiem.pl

