
KONKURS „ZOSTAŃ TŁUMACZEM LITERATURY” 
organizowany przez wydawnictwo Polarny Lis

Wydawnictwo Polarny Lis ma zaszczyt zaprosić uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału  
w konkursie „Zostań tłumaczem literatury”. 
 
Do tłumaczenia oddajemy fragment powieści U4. Jules. „U4” to bestsellerowa seria literatury młodzieżo-
wej, która podbiła serca francuskich czytelników. U4. Jules ukaże się nakładem naszego wydawnictwa już 20 
listopada. Zanim się to stanie, chcemy zachęcić Was do tego, byście zmierzyli się z tłumaczeniem francuskiego 
tekstu. Zależy nam na oryginalnych, literacko dopracowanych tłumaczeniach.

Tłumaczenia wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres monika.walendowska@polarnylis.
pl do 10 grudnia 2016. Tekst powinien być zapisany w pliku programu Word (format .doc lub .docx), czcion-
ka Times New Roman 12, interlinia 1,5. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia 2016. Wyniki zostaną podane na stronie wydawnictwa Polarny Lis, 
jego fanpage’u oraz na stronie Instytutu Francuskiego. W jury zasiądzie uznany tłumacz literatury francuskiej 
i angielskiej pan Jakub Jedliński oraz redaktorzy wydawnictwa Polarny Lis.
Wszelkie informacje i pytania należy kierować na adres: monika.walendowska@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 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3. Celem jest motywowanie uczniów do rozwijania znajomości języka francuskiego oraz odkrywania kultury 
Francji. Ma on również za zadanie zachęcić młodzież do czytania współczesnej, wartościowej literatury fran-
cuskiej i stworzyć możliwości współpracy środowisk szkolnych z instytucjami promującymi kulturę.
4. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanego tłumaczenia.
5. W e-mailu z tłumaczeniem tekstu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, typ szkoły (np. 
gimnazjum, liceum, technikum), numer telefonu ucznia, kontaktowy adres e-mail (do rodzica lub ucznia). 
Tłumaczenia nadesłane bez powyższych danych nie będą dopuszczone do konkursu.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia na stronach wydawnictwa, jego fanpage’u i stronach Instytutu 
Francuskiego. 
7. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i tablet iPad mini 2. Dla laureatów II i III miejsca przewidziano dyplo-
my i kolejny tom serii : U4. Koridwen. Komisja Konkursowa zachowuje sobie prawo przyznania do 3 wyróżnień. 
8. Przysłanie tłumaczenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych ucznia na potrzeby konkursu, a także z wyrażeniem zgody na umieszczanie tłumaczeń przygoto-
wanych przez uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na stronie internetowej wydawnictwa. Organi-
zatorzy zastrzegają sobie także prawo publikacji nadesłanych i nagrodzonych tłumaczeń na stronach interne-
towych zaprzyjaźnionych instytucji.
 9. Tłumaczenia będą zawsze publikowane z podaniem w czytelny sposób imienia i nazwiska autora.
10. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W skład komisji wchodzą tłumacze i redak-
torzy współpracujący z wydawnictwem Polarny Lis. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
11.  Wszelkie pytania należy kierować na adres: monika.walendowska@polarnylis.com 


