
Konkurs plastyczny z okazji 100-lecia  
odzyskania przez Polskę Niepodległości 

    

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU  
STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI  

 

 „WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM” (cyt. B. Łyszkiewicz) – kat. młodzież  

„LEGENDY POLSKIE ZAKLĘTE W ZNACZKU POCZTOWYM” – kat. dzieci  

Organizatorzy 

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach  
oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach   

 

Cele konkursu 

1. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z Jubileuszem stulecia odzyskania  
przez Polskę niepodległości. 

2. Zachęcenie do kreatywnego współdzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi historii Polski. 
3. Wspieranie podstaw patriotycznych wśród uczniów z Gminy Terespol. 

Kiedy? 

Konkurs rozpoczyna się 03.10.2018 r. i trwać będzie do 31.10.2018 r. 

Dla kogo? 

W konkursie mogą brać udział uczniowie z gminy Kobylany. 

  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 Kat. dzieci – praca konkursowa ma być projektem znaczka pocztowego wykonanym dowolną 

techniką płaską na formacie A5. 

 Kat. Młodzież – praca konkursowa ma być pracą wykonaną dowolną techniką płaską  

na formacie A4.  

 Każda praca musi być podpisana w następujący sposób: wiek, imię i nazwisko, nazwa szkoły.  

 Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa. 

 Złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu  w terminie  

do  31 października 2018 roku. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach  

wraz z  zgodą na publikowanie (załącznik nr 1) 

 



Kategorie wiekowe 

 6 - 9 lat - kat. dzieci – temat: „Legendy polskie zaklęte w znaczku pocztowym” 

 10 - 13 lat kat. młodzież – temat: „Wolność kocham i rozumiem” (cyt. B. Łyszkiewicz) 

Kryteria oceny prac 

 samodzielne i oryginalne ujęcie tematu; 
 ekspresja; 
 estetyka wykonania. 

Wyniki konkursu i nagrody 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.gck.gminaterespol.pl  
 Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej. 
 O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni laureaci konkursu.  

Uwagi dodatkowe 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nieodwołalne. 
 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator. 
 Organizator może nie przyznać nagród w danej kategorii wiekowej w przypadku otrzymania zbyt 

małej ilości prac. 
 Przekazując pracę, uczestnik akceptuje regulamin oraz zgadza się na ewentualne publikowanie  

i ekspozycję jego pracy podczas wystawy pokonkursowej. 
 Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. 

 

 

 

załącznik nr 1  

  

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE   

DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE   

WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU  

  

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U z 2014r.,  

poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

  

…............................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku i pracy konkursowej  (strony internetowe) wyłącznie w celu 

promocji działań związanych  z przeprowadzeniem KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 100. ROCZNICY 

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI przez Zespól Szkół im. Kornela Makuszyńskiego oraz  Gminne Centrum 

Kultury Kobylany. 

  

………………………………………………….                                                                                         …...................................................  

         (telefon kontaktowy)                                                                                                        (podpis rodziców/opiekunów) 

http://www.gck.gminaterespol.pl/

