
KONKURS 
 
Portal Polonorama ogłasza otwarty konkurs na pracę pisemną, która dotyczyć będzie tematyki 
Grecji. Tytuł przewodni konkursu brzmi następująco: „Moja piękna grecka wycieczka”. 
 

Regulamin 
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 
2. Nadesłana na konkurs praca powinna być autorską twórczością autora (każdy z uczestników 
konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace). Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo 
weryfikacji tekstu. Przy pozytywnym raporcie plagiatowym oraz wysokim współczynniku plagiatu 
praca zostanie zdyskwalifikowana. 
3. Praca nadesłana na konkurs powinna mieścić się od 6000 tysięcy znaków do 10000 znaków. 
4. Praca powinna być opracowana w formacie Word. 
5. Praca powinna zawierać opis wybranego miejsca, ciekawostki z nim związane, rekomendacje 
miejsc. 
6. W przypadku korzystania ze różnych źródeł (Internet, przewodniki, blogi) uczestnik jest 
zobowiązany do przedstawienia bibliografii na ostatniej stronie przesyłanego pliku. 
7. Wraz z pracą należy przesłać podpisane odręcznie i zeskanowane/ sfotografowane oświadczenie 
(załącznik nr 1). 
8. Praca powinna być wzbogacona autorskimi zdjęciami autora, zdjęcia pochodzące z Internetu są 
czynnikiem powodującym dyskwalifikowanie pracy z postępowania konkursowego. 
9. Komisja konkursowa, składająca się z redaktorów Portalu Polonorama na drodze postępowania 
konkursowego wyłoni trzy prace nagrodzone. 
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac 
konkursowych na łamach Portalu. Wraz z pracą należy przesłać podpisane odręcznie i 
zeskanowane/ sfotografowane oświadczenie (załącznik nr 2). 
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania ewentualnej korekty edycyjnej tekstu 
przed jego publikacją. 
12. Autorzy pierwszych trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody oraz dyplomy: 
 

• Voucher dla 2 osób na 2 noclegi wraz ze śniadaniem w Hotelu Honorata Paralia Katerini, 
który ufundowała Honorata Domachowska Lavantsioti oraz niespodzianka od Portalu 
Polonorama; 

• książka z Grecją w tle autorstwa Adama Kopackiego zatytułowana: „Guruna”, 
Wydawnictwo Oficynka oraz niespodzianka od Portalu Polonorama; 

• książka dla prawdziwych pasjonatów greckiej historii i nieodkrytych szlaków, zatytułowana 
„Moja Grecja. Przewodnik po najciekawszych miejscach”, której autorem jest Christian 
Arnidis oraz niespodzianka od Portalu Polonorama; 

 
13. Organizatorzy zastrzegają, że na terenie Polski nagroda zostanie dostarczona na koszt 
Organizatorów, na wskazany przez autora adres. Kwestie dostarczenia nagrody w innych krajach 
UE należy ustalić z Organizatorem. 
14. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym. 
15. Prace należy przesyłać na adres: info@polonorama.com jako załącznik w formacie Word. z 
dopiskiem Konkurs. 
16. Prace nie spełniające wymogów podanych w Regulaminie Konkursu nie będą brane pod uwagę. 
17. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze 
rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości. 
18. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie 
narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 



19. Termin nadesłania prac: 30 września 2021. 
20. Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 20 października 2021. 
 
Zgłoszenie musi zawierać: 

• Formularz zgłoszeniowy do konkursu (załącznik nr 1); 
• Oświadczenie o przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 2); 
• Praca konkursowa; 

 
 
 


