
  

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

Z  OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 

  PRZEZ  POLSKĘ  NIEPODLEGŁO ŚCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin: 
 

1. Organizator konkursu: 
 

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie 

63-460 Nowe Skalmierzyce, Gostyczyna 48 
Tel./ fax.: 62 762-30-03  

            Adres e-mail: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl                                                                  

 

Konkurs swoim honorowym patronatem obejmują: 

1. Senator RP-  Łukasz  Mikołajczyk 
2. Wicewojewoda Wielkopolski – Marlena Maląg 
3. Poseł na Sejm RP – Tomasz Ławniczak 

 
 

2. Cele: 
- znajomość polskich symboli narodowych, 
- kształtowanie szacunku wobec swojej Ojczyzny, 
- utożsamianie się ze swoją Ojczyzną, 
- budzenie poczucia dumy narodowej, 
- rozwijanie pasji i uzdolnień plastycznych,  
- wyrażanie odczuć w formie plastycznej, 
- kształtowanie wrażliwości na piękno. 
 
 

3. Uczestnicy: 
 
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych powiatu ostrowskiego. 



  

 
4. Tematyka konkursu: 

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 
„Rokiem dla Niepodległej”.  My, nauczyciele klas I – III, także chcemy włączyć się                       
w obchody tej wyjątkowej rocznicy. Dla naszych najmłodszych uczniów praca 
plastyczna dotycząca jednego z symboli narodowych, Godła Polski, będzie doskonałą 
okazją do kształtowania uczuć patriotycznych. Dlatego tematem pracy jest:  

„NASZE  GODŁO  -  ORZEŁ  BIAŁY” 

 
5. Warunki  uczestnictwa w konkursie: 
 

a) Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę.  
b) Format i technika pracy - dowolna. 
c) Każdy praca musi zostać opatrzona na odwrocie informacją zawierającą 

następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, 
nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. 

 
6. Terminy: 
 

a) Przesłanie prac (lub przekazanie): najpóźniej do 30 października 2018 r., na 
adres: 

 
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie 

Gostyczyna 48,63-460 Nowe Skalmierzyce 
 

b) Rozstrzygnięcie konkursu : druga połowa listopada 2018 roku (szczegóły 
zostaną przekazane do szkół drogą telefoniczną) 

 
7. Nagrody i kryteria ich przyznawania: 
 

Jury, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, przyzna  nagrody główne oraz wyróżnienia. 
Jury oceniać będzie: 

• zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa , 
• kreatywność twórcza i samodzielność, 
• estetykę wykonania. 

8. Uwagi końcowe: 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania i powielania nadesłanych 

utworów. 
• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publiczną prezentację prac w mediach, w tym elektronicznych. 
• W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, decydują organizatorzy. 

 
Zapraszamy i życzymy owocnej pracy! 

 
      Organizatorzy:                                                                           Dyrektor Szkoły  
 T. Kowalska, M. Ławniczak,  
         M. Łyczkowska 



  

KARTA ZGŁOSZENIA  
 

POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY 
 Z  OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA  

 PRZEZ  POLSKĘ  NIEPODLEGŁO ŚCI  

Imiona dziecka  

Nazwisko  

Klasa  

Dane szkoły 

Nazwa  

Miejscowość  

Dane nauczyciela/ opiekuna 

Imię  

Nazwisko  

Zgoda na przetwarzanie danych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  

na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz.833) z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 
…………………………                                               ……………………………… 
Podpis nauczyciela/ opiekuna                                                   Podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 
 

 

 

 


