
KONKURS „Kogo oswoisz?” organizowany

przez wydawnictwo Polarny Lis

Wydawnictwo Polarny Lis ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych do udziału w 
konkursie „Kogo oswoisz?”. 

W  maju  wydawnictwo  Polarny  Lis  wydało  pięknie  ilustrowaną  książkę  dla  dzieci  „Lotte
piratka”. Stworzył ją duet młodych, ale już bardzo cenionych francuskich autorek Sandrine
Bonini i Audrey Spiry. Książka opowiada historię małej, zbuntowanej dziewczynki, która nie
bała  się  nawet  najdzikszych  zwierząt.  Z  okazji  premiery  „Lotte”  dzieciom  zaczynającym
uczyć  się  języka  francuskiego  proponujemy  konkurs.  Aby  wziąć  w  nim  udział,  dziecko
powinno  w  załączonej  karcie  pracy  narysować  zwierzę,  które  chciałoby  oswoić.  Pod
rysunkiem należy wpisać nazwę zwierzęcia, napisać, gdzie ono żyje i co je. Tekst musi być
zredagowany  w  języku  francuskim.  W konkursie  oceniane  będą  zarówno  rysunek,  jak  i
poprawność podpisu. Czekamy na zgłoszenia!

Skany lub zdjęcia wypełnionych kart  pracy (obrazek nie powinien być cięższy niż 1 MB)
należy przesyłać na adres  sylwia.sawicka@polarnylis.pl do  10 czerwca 2017 lub drogą
pocztową na adres wydawnictwa (liczy się data stempla pocztowego): ul. Dąbrowiecka 22,
03-932 Warszawa 

Ogłoszenie  wyników  nastąpi  20  czerwca  2017.  Wyniki  zostaną  podane  na  stronie
wydawnictwa Polarny Lis,  jego fanpage’u oraz na stronie Instytutu Francuskiego.  W jury
zasiądą redaktorzy i graficy wydawnictwa Polarny Lis.

Wszelkie informacje i pytania należy kierować na adres: sylwia.sawicka@polarnylis.pl 

Regulamin

1. Konkurs odbywa się przy wsparciu Instytutu francuskiego w Polsce, organizatorem jest
wydawnictwo Polarny Lis, ul. Dąbrowiecka 22, 03-932 Warszawa. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

3.  Celem jest  motywowanie  uczniów do  rozwijania  znajomości  języka  francuskiego  oraz
odkrywania dziecięcej literatury francuskiej.

4. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanego rysunku i tekstu.

5. W e-mailu z pracą konkursową, lub jeśli praca wysyłana jest pocztą, w liście, należy podać
następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, numer telefonu szkoły lub rodzica,
kontaktowy adres e-mail (do rodzica lub nauczyciela), dane adresowe do wysłania nagrody.
Prace nadesłane bez powyższych danych nie będą dopuszczone do konkursu.

6.  Ogłoszenie  wyników nastąpi  20  czerwca  na  stronach  wydawnictwa,  jego  fanpage’u  i
stronach Instytutu Francuskiego. 

7.  Zwycięzca  konkursu  otrzyma  zestaw  klocków  Lego  „Zawadiackie  zwierzęta”,  książkę
„Lotte, piratka” oraz dyplom. Dla laureatów II i III miejsca przewidziano książki „Lotte, piratka”
i dyplomy. Komisja Konkursowa zachowuje sobie prawo przyznania do 3 wyróżnień. 



8. Przysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  ucznia  na  potrzeby  konkursu,  a  także  z  wyrażeniem  zgody  na
umieszczanie prac przygotowanych przez uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na
stronie internetowej wydawnictwa. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo publikacji
nadesłanych i nagrodzonych prac na stronach internetowych zaprzyjaźnionych instytucji.
 
11.  Prace będą zawsze publikowane z  podaniem w czytelny  sposób imienia  i  nazwiska
autora.

12. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W skład komisji wchodzą
graficy  i  redaktorzy  współpracujący  z  wydawnictwem  Polarny  Lis.  Decyzje  komisji  są
ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

13. Wszelkie pytania należy kierować na adres: sylwia.sawicka@polarnylis.com 

Organizatorzy konkursu:
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