
 
REGULAMIN 

 KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW BEMOWSKICH SZKÓŁ 
 

NA PLAKAT 

z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości 

“KU NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Patronat 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

  
 
I. Organizator: 
 
1.Organizatorem Konkursu plastycznego „Ku Niepodległości”  

   jest Szkoła Podstawowa nr 316. 

 
2. Adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren, ul. Szobera 1,                                     

    01-318 Warszawa. 

 
 

II. Cele konkursu: 

1. Wykonanie plakatu nawiązującego w swej treści do 100. rocznicy odzyskania przez          

Polskę niepodległości.                                                                                                                             

2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej                          

w  odniesieniu do  historii Polski w przestrzeni czasowej  od 1918 do 2018 roku.                                        

3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych   

dzieci.                                                                                                                                                     

4. Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.                                                         

5. Kształtowanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży  

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs  skierowany  jest do uczniów bemowskich szkół podstawowych. 

2. Kategorie: 

I - kl. 4-6 

II – kl. 7-8 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej,   

    wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nie prezentowanej na innych konkursach.  

5. Prace mają być wykonane dowolną techniką plastyczną.                                                            

6. Format prac: minimum A3.                                                                                                                   



7. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do    

Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy 

konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy  

z Konkursu.                                                                                                                                         

8. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne         

z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.                                                        

9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody w Konkursie.                                                                                            

IV. Termin i warunki dostarczenia prac: 

 

1. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą  do dnia 24.10.2018 r. (decyduje    

    data stempla pocztowego) na adres: 

    Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren 01-318 Warszawa ul. Szobera 1                              

    z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”. 

 

V. Zasady przyznawania nagród: 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,                

powołana przez Organizatora.                                                                                  

2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność, 

3. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie  

    wiekowej. Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii. Autorzy tych prac  

    otrzymają nagrody rzeczowe.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

5. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie szkoły:  

    zsp6.edupage.org. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu  

    telefonicznie lub e-mailowo. 

7. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po    

    rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej: zsp6.edupage.org 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło 

ogłoszenie niniejszego regulaminu. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w Regulaminie.  

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: zsp6.edupage.org 


