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Regulamin Konkursu 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu 

plastycznego pt. „Polska – moja Ojczyzna”, zwanego dalej „Konkursem”. 

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych, zwanych dalej 

„Uczestnikami”. 

 

3. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem zwana dalej 

„Organizatorem”  oraz Partner: Gminne Centrum Kultury w Poświętnem. 

 

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem 

się do ich przestrzegania. 

 

5. Cele konkursu: 

a) kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny, 

b) przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość 

c) zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w promowanie wartości patriotycznych w sposób 

twórczy i kreatywny, 

d) rozwijanie zdolności plastycznych. 

 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Prace konkursowe należy wykonać i złożyć indywidualnie w placówkach Gminnej Biblioteki 

Publicznej  do dnia 9 listopada 2022r do godz. 15.00 



4. Każda praca konkursowa musi zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz szkołę i  klasę 

do której uczęszcza. 

 

III. Wymagania dotyczące prac 

 

1. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne ukazujące interpretację tytułu „Polska – moja 

Ojczyzna”. 

 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

 

3. Format pracy i technika jej wykonania jest dowolna. 

 

4. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do publikacji wybranych prac na stronach 

internetowych, w mediach, publikacjach, a także do wystawienia ich jako ekspozycji w GBP 

Poświętne lub Gminnym Centrum Kultury. 

5. Po złożeniu prace zostają zatrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.  

 

IV. Jury Konkursu i kryteria oceny 

 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 

Organizatorów. 

 

2. Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 

 

3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b) oryginalne podejście do podjętej tematyki, 

c) estetykę wykonania pracy. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi dnia 11 listopada podczas uroczystości 

obchodów Święta Niepodległości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Poświętnem. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne 

podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), oraz na publikację wizerunku na stronach organizatorów. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w powyższym Regulaminie. 

 

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej, w 

Gminnym Centrum Kultury lub pod wyżej podanymi numerami telefonów. 


