
 REGULAMIN 
 KONKURSU PLASTYCZNEGO

Z OKAZJI JUBILEUSZU ODZYSKANIA PRZEZ POLSKE NIEPODLEGŁOŚCI 
„KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

1. ORGANIZATORZY
OŚRODEK KULTURY SPORTU I RELKREACJI W WISZNI MAŁEJ 

2. CELE KONKURSU

➔ Zainteresowanie uczniów historią Polski XX wieku,

➔ Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

➔ Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości w roku 2018. 

➔ Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i 
młodzieży.

3. UCZESTNICY KONKURSU

➔ Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

z terenu Gminy Wisznia Mała

➔ Kategorie wiekowe:

a) klasy I-III

b) klasy IV-VIII, uczniowie gimnazjum

4. TERMINY I MIEJSCE

➔ Prace należy dostarczyć do 6.11.2018 r. do siedziby Organizatora: 

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WISZNI MAŁEJ

WISZNIA MAŁA, UL. SZKOLNA 1, 55-114 WISZNIA MAŁA

➔ Wręczenie nagród: 11.11.2018 r. PIOTRKOWICZKI

5. ZASADY KONKURSU

➔ Tematem  konkursu  jest  wykonanie  kartki  pocztowej  z  życzeniami  z  okazji  
Jubileuszu atulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

➔ Uczestnicy konkursu przygotowują kartkę pocztową w formacie A4 (poziomo) w  

dowolnej technice plastycznej:  malarstwo, rysunek, wyklejanka, kolaż itp.

➔ Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 



➔ Wykonana praca ma zawierać: obraz, znaczek pocztowy i tekst życzeń. 

➔ Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna. 

➔ Tekst życzeń powinien być przygotowany z poprawnością i starannością językową. 

Winien  korespondować  z  ilustracją  plastyczną  na  odwrocie  kartki  oraz  z  

zaprojektowanym znaczkiem.

➔ Miejsce adresowe powinno zostać NIEWYPEŁNIONE.

➔ Każda  praca  plastyczna  powinna  zostać  złożona  w  opisanej  kopercie  wraz  z  

wypełnioną kartą zgłoszenia. Opis koperty ma zawierać: imię i nazwisko, nazwę  

konkursu,  nazwę  reprezentowanej  placówki  i   adres  mailowy  do  nauczyciela  

zgłaszającego uczniów oraz  nr telefonu do Rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

➔ Prace niezwiązane z tematem konkursu, nieopisane, wcześniej  publikowane,  w  

nieodpowiednich  formatach  oraz  bez  załączonej  karty  zgłoszenia,  zostaną  

zdyskwalifikowane.

➔ Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. INFORMACJE DODATKOWE

➔ Oceny zgłoszonych prac dokonuje komisja powołana przez Organizatora

➔ Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się  

11.11.2018 r. podczas Uroczystości z okazji Jubileuszu stulecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

➔ Dla uczniów, którzy zajmą I, II, III miejsce w obu kategoriach oraz dla wyróżnionych 

prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

➔ Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

➔ Organizator zastrzega sobie prawa do wszystkich zgłoszonych prac. W stosunku do 

wyróżnionych i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji  i  

publikacji  bez  honorarium  za  prawa  autorskie  na  stronach  internetowych  

Organizatora konkursu.

➔ Pytanie  dotyczące  konkursu  można  kierować  na  maila  Organizatora  

oksir@wiszniamala.pl


