
Regulamin konkursu plastycznego „Drogi Polaków do niepodległości” 

pod patronatem Burmistrza Żelechowa 
  

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. 

II. Cele konkursu 

 wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia,  

 pielęgnowanie dziedzictwa historycznego w związku z 100. rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości, 

 propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci  

i młodzieży. 

III. Uczestnicy 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu gminy Żelechów. Konkurs 

przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej, 

 uczniowie kl. VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum, 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

IV. Zasady konkursu 
1) Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej 

dowolny epizod z historii Polski, związany z dążeniem Polaków do odzyskania 

niepodległości, utraconej w wyniku rozbiorów. 

2) Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie A4. 

3) Praca może mieć tylko jednego autora. 

4) Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii 

wiekowej (szkoły mogą przeprowadzić wewnętrzne eliminacje). 

5) Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, 

szkoła. Można również napisać, jakie wydarzenie zostało przedstawione w pracy. 

6) Szkoły dostarczają prace do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie  

w terminie do 25 maja 2018 r. 

7) Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria 

oceny prac są następujące: zgodność z tematem, interpretacja i pomysłowość 

własnego ujęcia tematyki konkursowej, technika wykonania, estetyka pracy. 

8) Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają nagrody 

rzeczowe. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy. 

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r., a uroczyste wręczenie nagród  

i dyplomów odbędzie się 17 czerwca 2018 r. podczas Festynu Rodzinnego „100 lat 

Niepodległej” w Parku Miejskim w Żelechowie. 

V. Postanowienia końcowe 

1) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę 

na ich przetwarzanie przez Organizatora w zakresie związanym z przeprowadzeniem 

konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.). 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego eksponowania prac 

konkursowych w formie wystawy oraz publikowania zdjęć tych prac w Internecie. 

3) Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi. 

4) Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania sporów powstałych  

w trakcie konkursu oraz wyłączne prawo do dokonywania wykładni i interpretacji 

niniejszego Regulaminu. 

5) Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 


