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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Polskie lasy w hołdzie niepodległej” 

w ramach udziału placówki w Międzynarodowym Projekcie  

„Piękna nasza Polska cała” 

 pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Myszyniec 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W  KONKURSIE: 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Zalasiu. 

2. Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Nadleśnictwa 

Myszyniec. 

3. Adresaci konkursu: uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łyse. 

CELEM KONKURSU JEST: 

 włączenie się szkół i uświetnienie setnej rocznicy tak ważnego w naszych 

dziejach wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości, 

 rozbudzanie uczuć patriotycznych, szacunku i miłości do ziemi ojczystej, 

 kształtowanie systemu wartości młodego człowieka,  

 kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej, 

 rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej, aktywności 

twórczej oraz sprawności manualnej u dzieci i młodzieży, 

 pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, 

 zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci 

TEMATYKA I WYMAGANIA: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Polskie lasy w hołdzie 

niepodległej”. Uczniowie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej, która 

będzie poświęcona wydarzeniom poprzedzającym odzyskanie niepodległości przez 

Polskę. Przedstawienie bohaterów walczących o niepodległość kraju ojczystego z 

motywem środowiska leśnego. 

2. Pracę należy wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej. 

3. Format pracy: A 4 



4. Każda praca konkursowa powinna zawierać z tyłu metryczkę, zawierającą 

następujące informacje:  imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i klasę, do 

której uczeń uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna. 

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników przez 

organizatora konkursu. 

TERMIN  TRWANIA KONKURSU  

Konkurs plastyczny trwa od 16.10.2018r. do 05.11.2018r 

Prace zamknięte w kopercie z dopiskiem Konkurs plastyczny „Polskie lasy w 

hołdzie niepodległej” należy dostarczyć do 06 listopada 2018r. do szkoły 

Podstawowej w Zalasiu lub odpowiednio zabezpieczone przesłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas 1; 07-438 Zalas.  

KRYTERIUM OCENY PRAC: 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

1. Zgodność z tematem, ciekawą interpretację proponowanego tematu, 

pomysłowość i inwencję twórczą, walory artystyczne i estetyczne. 

2. Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: klasy I-III; IV-VI; VII- 

VIII. 

NAGRODY 

Organizator konkursu dla laureatów pierwszych trzech miejsc we wszystkich 

kategoriach przewiduje nagrody rzeczowe, dla autorów wyróżnionych prac drobne 

upominki, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona w czasie trwania uroczystości w 

Szkole Podstawowej w Zalasiu  z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę w dniu 09.11.2018r. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej szkoły www.spzalas.isq.pl 

Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy i Szkoły 

Podstawowej w Zalasiu. 

Organizatorzy konkursu:    

Marzena Pliszka,  

Krystyna Ogniewska 

 

http://www.spzalas.isq.pl/


Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia uczestnika konkursu. 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

„Polskie lasy w hołdzie niepodległej” 
 

 
Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Klasa  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adres szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kontakt telefoniczny nauczyciela 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez  

organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w relacjach z przebiegu konkursu  

w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora. 

 

 

            …………………………………………………………………………. 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 
 

 


