
 

REGULAMIN KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej 

wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych. Konkurs 

ukierunkowany jest także na rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie 

przekładu literackiego. 

3.  Do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz 

studenci szkół wyższych.  

4. Konkurs obejmuje tłumaczenia tekstów literackich z języków oryginalnych (rosyjski, 

ukraiński, białoruski) na język polski. 

5. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

6. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

– przygotowanie konkursu i nadzorowanie jego przebiegu, 

– ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu, 

– wręczenie nagród, 

– sporządzenie protokołu. 

7. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komisję Konkursową, 

regulamin, lista uczestników konkursu, protokół konkursowy. Dokumentacja 

konkursowa przechowywana jest przez dwa lata. 

 

Przygotowanie i przebieg Konkursu 

§2 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie wybranego tekstu 

literackiego (rosyjskiego, ukraińskiego lub/i białoruskiego) na język polski                   

i nadesłanie przekładu w formacie .docx, .doc, .rtf, .pdf pocztą elektroniczną na adres 

mailowy: przeklad@kul.lublin.pl 

2. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia tekstów zatwierdzonych do 

celów konkursowych przez Organizatora. 



3. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka.  

4. Wykaz tekstów wyznaczonych do konkursu wraz z pełnymi danymi bibliograficznymi 

można pobrać ze strony https://www.kul.pl/aktualnosci,art_89192.html 

5. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 roku. 

6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora 

regulaminu konkursu.   

7. Do przesyłanej pracy należy dołączyć wypełniony formularz osobowy (załącznik nr 

1). 

8. Do pracy należy także dołączyć skan pisemnego potwierdzenia zgody na udział         

w konkursie: 

a) W przypadku Uczestników pełnoletnich zgodę wyrażają oni sami. Wzór 

potwierdzenia zgody dla  Uczestnika pełnoletniego zawarty został w drugim 

załączniku do niniejszego regulaminu. 

b) W przypadku Uczestników niepełnoletnich zgodę wyraża opiekun prawny. Wzór 

potwierdzenia zgody dla Uczestnika niepełnoletniego zawarty został w trzecim 

załączniku do niniejszego regulaminu. 

c) Uczestnik lub jego opiekun prawny dodatkowo wypełnia klauzulę informacyjną 

(załącznik nr 4). 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2021 roku na internetowej stronie 

Organizatora https://www.kul.pl/aktualnosci,art_89192.html. 

Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

Nagrody 

§3 

1. Laureatom konkursu (I, II, III miejsce) zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody 

książkowe. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują certyfikaty uczestnictwa.  

3. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz certyfikaty uczestnictwa zostaną 

przekazane osobiście lub – w przypadku braku takiej możliwości – pocztą tradycyjną 

na adres Uczestnika. 
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Postanowienia końcowe 

§4 

1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla 

wszystkich uczestników konkursu. 

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

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania 

ich obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie                     

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 


