
Polska Fundacja Kulturalna
przy współpracy  

z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym

ogłasza

Konkurs 
 Fotograficzny

im. Tadeusza 
Murdzeńskiego

pn.

MOJE PIERWSZE KROKI 
NA WYSPACH BRYTYJSKICH

Pierwsza nagroda £1500
Dwie drugie nagrody po £500
Dwie trzecie nagrody po £250

Organizatorem Konkursu jest Polska Fundacja 
Kulturalna w Londynie.

Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2011 r.  
i trwać będzie do 31 marca 2011 r. 

Wyłonienie laureatów nastąpi 30 czerwca 2011 
r., informacja o wynikach konkursu ogłoszona 
zostanie na łamach „Dziennika Polskiego”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: do-
starczenie znormalizowanego maszynopisu (w 
ilości 5 egz.) utworu o objętości od 5 do 10 stron.

Forma literacka prac konkursowych jest do-
wolna (np. opowiadanie, reportaż, dziennik, 
pamiętnik i in.).

Utwory nadesłane na Konkurs muszą stano-
wić od początku do końca oryginalną twór-
czość osoby biorącej udział w Konkursie, nie 
mogą być obciążone prawami ustanowiony-
mi na rzecz osób trzecich. Utworami kon-
kursowymi nie mogą być teksty, które były 
publikowane w którymkolwiek z mediów.

Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może 
być podpisany imieniem i nazwiskiem. Musi 
zawierać jedynie pseudonim/godło autora. 
W osobnej, zamkniętej kopercie należy do-
łączyć kartkę z danymi autora i pseudoni-
mem/godłem (tym samym, co na maszyno-
pisie). Dane autora powinny zawierać: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, rok urodze-
nia, telefon kontaktowy, e-mail.

W Konkursie wezmą udział prace napisane w 
języku polskim.
Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na 
Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. Prace nie 
będą odsyłane do uczestników Konkursu. Orga-
nizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
wszystkich nadesłanych prac do publikacji bez 
uiszczania honorarium.

Naruszenie przez uczestnika Konkursu które-
gokolwiek z wymienionych powyżej warunków 
uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę 
prawa do otrzymania nagrody.

W dniu 30 czerwca 2011 r. jury spośród nade-
słanych prac wyłoni większością głosów cztery 
utwory, którym przyzna odpowiednio:

Nagroda I: £3000
Nagroda II: £1000
dwa Wyróżnienia: £500

Prace należy wysyłać na adres:
Polska Fundacja Kulturalna 
63 Jeddo Rd., W12 9ED London
z dopiskiem 
Konkurs Literacki 
im. Tadeusza Murdzeńskiego

Nagrody przyzna Jury w składzie:
Jerzy Kulczycki – przewodniczący
Jarosław Koźmiński
Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Tomasz Wachowiak
Elżbieta Sobolewska – sekretarz
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Nagroda I: £3000
Nagroda II: £1000

dwa Wyróżnienia: £500
Celem Konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej przedstawicieli wszystkich pokoleń  

a także propagowanie czytelnictwa w języku ojczystym wśród Polaków osiadłych na Wyspach Brytyjskich 
poprzez publikację literatury do nich adresowanej i poruszającej problemy ich dotyczące  
oraz stworzenie szansy zdolnym polskim autorom na zaistnienie na rynku wydawniczym.

Fundator Nagród: Fundacja Przyszłości POSK z Funduszu Tadeusza Murdzeńskiego 

Organizator:
Polska  
Fundacja  
Kulturalna

Patronat:
Stowarzyszenie  
‘Wspólnota Polska’

TV Polonia

Fundator Nagród:
Fundacja Przyszłości  
POSK  
z Funduszu  
Tadeusza Murdzeńskiego 

Regulamin konkursu fotograficznego 
im. Tadeusza Murdzeńskiego 

Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację 
Kulturalną przy współpracy z Polskim Ośrodkiem 
Społeczno-Kulturalnym.

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przed-
stawiciele organizatorów konkursu oraz członkowie ich 
rodzin.

3. Tematykę konkursu określa hasło: „Moje pierwsze kroki 
na Wyspach Brytyjskich”. Uczestnik Konkursu zgłaszając 
dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać 
poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane oraz 
daty kiedy zostało zrobione.

4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w 
formie cyfrowej.

5. Prace w formacie plików JPEG (wielkość pliku do 
10 MB) należy przesłać na płycie CD wraz z kartą 
zgłoszenia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze 
zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia au-
tora (np: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02 itd.).

6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne 
z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej 
autorskie prawa majątkowe, jest uprawniony do roz-
powszechniania wizerunku osób sportretowanych na 
fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych foto-
grafii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Autor 
nadesłanego do Konkursu zdjęcia przenosi na Organiza-

tora całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, 
w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących 
formach: druk, wystawa, rozpowszechnianie na nośniku 
elektronicznym.

7. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych 
opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do 
dnia 31 maja 2014 r. (decyduje data wpływu) w Polskiej 
Fundacji Kulturalnej, 238-246 King Street, Hammersmith 
London W6 0RF z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny.

8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejsze-
go Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość 
odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niez-
godne z Regulaminem, odbiegające od tematu i wadliwe 
technicznie.

10. Organizator konkursu nie zwraca prac i nie bierze 
odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w 
trakcie przesyłki.

11.Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi 19 lipca pod-
czas otwarcia pokonkursowej wystawy prac w Galerii 
POSK. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organi-
zatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagro-
dami: pierwsza nagroda £1500; dwie drugie nagrody po 
£500; dwie trzecie nagrody po £250. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem 
przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 
organizatora konkursie ich danych osobowych na potr-
zeby konkursu oraz w celach marketingowych.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w konkursie fotograficznym im. Tadeusza Murdzeńskiego

Imię i nazwisko…………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nr telefonu……………………………… ……………………………

E-mail…………………………………………………………………

Nr      Tytuł pracy                         Data i Miejsce wykonania

1 ……………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………

4 ……………………………………………………………………

5 ……………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego im. 
Tadeusza Murdzeńskiego i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu.

..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI
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zgłoszenia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze 
zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia au-
tora (np: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02 itd.).

6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne 
z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej 
autorskie prawa majątkowe, jest uprawniony do roz-
powszechniania wizerunku osób sportretowanych na 
fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych foto-
grafii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Autor 
nadesłanego do Konkursu zdjęcia przenosi na Organiza-

tora całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, 
w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących 
formach: druk, wystawa, rozpowszechnianie na nośniku 
elektronicznym.

7. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych 
opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do 
dnia 31 maja 2014 r. (decyduje data wpływu) w Polskiej 
Fundacji Kulturalnej, 238-246 King Street, Hammersmith 
London W6 0RF z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny.

8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejsze-
go Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość 
odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niez-
godne z Regulaminem, odbiegające od tematu i wadliwe 
technicznie.

10. Organizator konkursu nie zwraca prac i nie bierze 
odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w 
trakcie przesyłki.

11.Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi 19 lipca pod-
czas otwarcia pokonkursowej wystawy prac w Galerii 
POSK. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organi-
zatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagro-
dami: pierwsza nagroda £1500; dwie drugie nagrody po 
£500; dwie trzecie nagrody po £250. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem 
przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 
organizatora konkursie ich danych osobowych na potr-
zeby konkursu oraz w celach marketingowych.

Organizatorem Konkursu jest Polska Fundacja 
Kulturalna w Londynie.

Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2011 r.  
i trwać będzie do 31 marca 2011 r. 

Wyłonienie laureatów nastąpi 30 czerwca 2011 
r., informacja o wynikach konkursu ogłoszona 
zostanie na łamach „Dziennika Polskiego”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: do-
starczenie znormalizowanego maszynopisu (w 
ilości 5 egz.) utworu o objętości od 5 do 10 stron.

Forma literacka prac konkursowych jest do-
wolna (np. opowiadanie, reportaż, dziennik, 
pamiętnik i in.).

Utwory nadesłane na Konkurs muszą stano-
wić od początku do końca oryginalną twór-
czość osoby biorącej udział w Konkursie, nie 
mogą być obciążone prawami ustanowiony-
mi na rzecz osób trzecich. Utworami kon-
kursowymi nie mogą być teksty, które były 
publikowane w którymkolwiek z mediów.

Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może 
być podpisany imieniem i nazwiskiem. Musi 
zawierać jedynie pseudonim/godło autora. 
W osobnej, zamkniętej kopercie należy do-
łączyć kartkę z danymi autora i pseudoni-
mem/godłem (tym samym, co na maszyno-
pisie). Dane autora powinny zawierać: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, rok urodze-
nia, telefon kontaktowy, e-mail.

W Konkursie wezmą udział prace napisane w 
języku polskim.
Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na 
Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. Prace nie 
będą odsyłane do uczestników Konkursu. Orga-
nizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
wszystkich nadesłanych prac do publikacji bez 
uiszczania honorarium.

Naruszenie przez uczestnika Konkursu które-
gokolwiek z wymienionych powyżej warunków 
uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę 
prawa do otrzymania nagrody.

W dniu 30 czerwca 2011 r. jury spośród nade-
słanych prac wyłoni większością głosów cztery 
utwory, którym przyzna odpowiednio:

Nagroda I: £3000
Nagroda II: £1000
dwa Wyróżnienia: £500

Prace należy wysyłać na adres:
Polska Fundacja Kulturalna 
63 Jeddo Rd., W12 9ED London
z dopiskiem 
Konkurs Literacki 
im. Tadeusza Murdzeńskiego

Nagrody przyzna Jury w składzie:
Jerzy Kulczycki – przewodniczący
Jarosław Koźmiński
Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Tomasz Wachowiak
Elżbieta Sobolewska – sekretarz

Polska Fundacja Kulturalna  
przy współpracy z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym

ogłasza

Konkurs Literacki  
im. Tadeusza Murdzeńskiego

pn.

MOJE PIERWSZE KROKI
NA WYSPACH  
BRYTYJSKICH

Nagroda I: £3000
Nagroda II: £1000

dwa Wyróżnienia: £500
Celem Konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej przedstawicieli wszystkich pokoleń  

a także propagowanie czytelnictwa w języku ojczystym wśród Polaków osiadłych na Wyspach Brytyjskich 
poprzez publikację literatury do nich adresowanej i poruszającej problemy ich dotyczące  
oraz stworzenie szansy zdolnym polskim autorom na zaistnienie na rynku wydawniczym.

Fundator Nagród: Fundacja Przyszłości POSK z Funduszu Tadeusza Murdzeńskiego 

Organizator:
Polska  
Fundacja  
Kulturalna

Patronat:
Stowarzyszenie  
‘Wspólnota Polska’

TV Polonia

Fundator Nagród:
Fundacja Przyszłości  
POSK  
z Funduszu  
Tadeusza Murdzeńskiego 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w konkursie fotograficznym im. Tadeusza Murdzeńskiego

Imię i nazwisko…………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nr telefonu……………………………… ……………………………

E-mail…………………………………………………………………

Nr      Tytuł pracy                         Data i Miejsce wykonania

1 ……………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………

4 ……………………………………………………………………

5 ……………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego im. 
Tadeusza Murdzeńskiego i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu.

..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację 
Kulturalną przy współpracy z Polskim Ośrodkiem 
Społeczno-Kulturalnym.

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracowni-
cy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz 
członkowie ich rodzin.

3. Tematykę konkursu określa hasło: „Moje pierw-
sze kroki na Wyspach Brytyjskich”. Uczestnik Kon-
kursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest 
odpowiednio je opisać poprzez wskazanie miejsca, 
gdzie zostało wykonane oraz daty kiedy zostało 
zrobione.

4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć 
w formie cyfrowej.

5. Prace w formacie plików JPEG (wielkość pliku do 10 
MB) należy przesłać na płycie CD wraz z kartą zgłosze-
nia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytu-
łowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora 
(np: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02 itd.).

6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest rów-
noznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 
przysługują mu do niej autorskie prawa mająt-
kowe, jest uprawniony do rozpowszechniania 
wizerunku osób sportretowanych na fotografii, 
a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
wobec Organizatora za wady prawne zgłoszo-
nych fotografii, w tym brak praw wymienio-
nych powyżej. Autor nadesłanego do Konkursu 
zdjęcia przenosi na Organizatora całość autor-
skich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym 
możliwość eksploatacji pracy w następujących 
formach: druk, wystawa, rozpowszechnianie na 
nośniku elektronicznym.

7. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w 
sztywnych opakowaniach należy nadsyłać 
lub składać osobiście do dnia 31 maja 2014 r. 
(decyduje data wpływu) w Polskiej Fundacji 
Kulturalnej, 238-246 King Street, Hammer-
smith London W6 0RF z dopiskiem: Konkurs 
Fotograficzny.

8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega 

sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn 
od niego niezależnych. 

9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace 
niezgodne z Regulaminem, odbiegające od te-
matu i wadliwe technicznie.

10. Organizator konkursu nie zwraca prac i nie bie-
rze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginię-
cie prac w trakcie przesyłki.

11. Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi 19 lipca 
podczas otwarcia pokonkursowej wystawy prac w Ga-
lerii POSK. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez 
Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów 
nagrodami: pierwsza nagroda £1500; dwie drugie 
nagrody po £500; dwie trzecie nagrody po £250. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyra-
żeniem przez osoby uczestniczące zgody na prze-
twarzanie przez organizatora konkursie ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w konkursie fotograficznym im. Tadeusza Murdzeńskiego

Imię i nazwisko…………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nr telefonu……………………………… ……………………………

E-mail…………………………………………………………………

Nr      Tytuł pracy                        Data i Miejsce wykonania

1 ……………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………

4 ……………………………………………………………………

5 ……………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego 
im. Tadeusza Murdzeńskiego i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu.

..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

Regulamin konkursu fotograficznego im. Tadeusza Murdzeńskiego


