
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNO -  PLASTYCZNEGO  
NA PLAKAT 

 „POLSKA NIEPODLEGŁA” 
             Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki  
             uczestnictwa w konkursie. 

 
§ 1 

Organizator Konkursu 
 

• Organizatorem Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” (dalej „Konkurs”) jest  
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. 

 
§ 2 

Termin  Konkursu  
 

• Konkurs „POLSKA NIEPODLEGŁA”  trwa od 10 października do 7 listopada 
2018r. 

• Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi 
najpóźniej do 9 listopada 2018 r.  

 
§ 3 

Cel Konkursu 
 

• Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów I LO oraz 
kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. 
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:	 
- historii Polski i walki narodu o niepodległość, 

              - odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, 
              - najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem, 
              - znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski. 
               
 

§ 4 
Tematyka i format prac  

 
1. Tematem prac jest samodzielna interpretacja dotycząca współczesnego rozumienia 

patriotyzmu, jego przejawów, postaw i uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 
roku oraz  artystyczna refleksja w odniesieniu do słów „tożsamość”, „wolność”, 
„niepodległość”. 

2. Temat w plastycznej kompozycji należy przedstawić w oparciu o symbole (barwy 
narodowe, godło, flaga, daty itp.). Należy zwrócić uwagę na postaci, które odegrały 
znaczącą rolę w tym wydarzeniu oraz na utrwalenie daty wydarzenia. Praca powinna 
mieć formę plakatu, to znaczy powinna posiadać zarówno cechy informacyjne jak i 
plastyczne.  

3. Prace muszą być wykonane w formie plakatu: format A3 
4. W celu ukazania przez młodych twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń 

wynikających z analizy źródeł historycznych oraz ich wyobraźni możliwe jest 
wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku, 
malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii i innych technik mieszanych 



płaskich. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami 
sypkimi. 

§ 5 
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
• Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy. 
• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie I LO. Każda praca powinna posiadać 

metryczkę (formularz zgłoszeniowy) z imieniem i nazwiskiem autora, należy też 
podać klasę, numer telefonu autora pracy. 

• Każda	 praca	 powinna	 posiadać	 na	 odwrotnej	 stronie	 czytelnie	 wypełnioną	 i	
przyklejoną	metryczkę	identyfikacyjną, 

• W terminie do 7 listopada 2016 r. prace należy składać w sekretariacie I LO. 
Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko, klasę nr telefonu) 

      5.  Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę . 
Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie, jeżeli zostanie doręczone  
Organizatorowi do dnia 7 listopada 2018 r. do  godz.15.00. 

       7 .Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy),    
            podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora,       
            będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie    
           danych osobowych, w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w     
           szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz  
           promocji Konkursu.  
            Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto  
            osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  
            oraz ich poprawienia. 

§ 6 
Komisja Konkursowa 

 
• Zgłoszone prace w ramach Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” oceniać będzie 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
• Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. 
• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze 

odwoławczej. 
 

 § 7 
Nagrody 

 
• Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru najlepszych prac  
• Spośród wyłonionych Prac Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody. 
• Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o 

szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata. 
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 
• Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplom-podziękowanie za udział w konkursie.  
• Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi 

Organizator konkursu. 
 

 
 
 



 
 

§ 8 
Ogłoszenie wyników Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” 

 i sposób wydania Nagród 
 

• O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, 
telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

• Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później, niż 10 listopada 
2018r.  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora. 

• Wręczenie nagród laureatom nastąpi 9 listopada podczas obchodów Święta 
Niepodległości. 

• Organizator planuje wystawę prezentującą zgłoszone Prace Konkursowe.  
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
2. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, 
b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób,  w tym m.in. 
w Internecie, na stronie szkoły, wystawa) pracy konkursowej Uczestnika, jego 
wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji konkursu oraz działalności 
Organizatora. 
3. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie  
Organizator. 

 
 
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1  

Karta zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie plastycznym  na plakat „Polska Niepodległa”   

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………….. 

Wiek uczestnika...................................................................................................................................... 

Klasa ......................................................, numer telefonu…………………………………………….. 

e-mail……………………………………… 

 

 

Załącznik nr 2  

Zgoda opiekunów prawnych  uczestnika na udział  w konkursie plastycznym  na plakat  „Polska	

Niepodległa”	oraz na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu  i wizerunku 

mojego dziecka  ……………………………………………………………………  

na stronach internetowych organizatorów konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

………………………………………………………….. 

/czytelny podpis/ 

 

 
 
 


