
Regulamin Gminnego Konkursu  

„Sto lat wolnej Polski”  

 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

organizowany przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej  

pod patronatem Wójta Gminy Turośń Kościelna 

 

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

I. Cele konkursu: 

 

 Popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

 Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci. 

 Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki u dzieci w 

młodszym wieku szkolnym. 

 Zachęcanie dzieci do działań plastycznych. 

 

II. Miejsce konkursu:  Zespół Szkół w Turośni Kościelnej. 

 

III. Warunki uczestnictwa:  

 

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Turośń 

Kościelna. 

2.Konkurs przebiegać  będzie w II kategoriach:  

        I kategoria: uczniowie klas I 

        II kategoria: uczniowie klas II-III 

3. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem: 

„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach dzieci ”. Interpretacja tematu 

Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej. 

 

https://doro-tech.pasaz24.pl/product/Flaga-bialo-czerwona-112-x-70-7620184
https://doro-tech.pasaz24.pl/product/Flaga-bialo-czerwona-112-x-70-7620184


4. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac na stronie internetowej Zespołu 

Szkół w Turośni Kościelnej. Zgłoszenie prac  do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

praw autorskich na rzecz Organizatora.  
 

IV. Organizacja konkursu 

 

1.Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie 

Format:   od A4 do A3 

Technika: dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp.)  

Uwaga: Przyklejone materiały nie mogą kruszyć się lub odpadać od pracy. 

Forma: płaska 

 

Wychowawcy wybierają maks. 5 prac z jednej klasy. 

 

2. Prace powinny być opisane wg następującej kolejności: 

• imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, 

• nazwa i  adres szkoły,  

• tytuł konkursu 

• imię i nazwisko opiekuna 

 

V. Komisja:  

 

Komisję konkursową powołuje Organizator. 

 

VI. Termin składania prac: 

 

Prace plastyczne należy przesłać w terminie do 23 października  2018r.  na adres:  

Zespół Szkół  w Turośni Kościelnej, ul Białostocka 4A, 18-106 Turośń Kościelna     

lub złożyć osobiście w sekretariacie w/w szkoły. 

 

VII. Kryteria oceny konkursowych prac: 

 

- zgodność pracy z tematyką konkursu, 

- walory artystyczne i estetyczne, 

- samodzielność wykonania pracy, 

-oryginalność pomysłu. 

 

Postanowienia Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VIII. Nagrody: 

 

-Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w listopadzie 2018r.  w Zespole Szkół w 

Turośni  Kościelnej /godzina oraz szczegóły zostaną podane przez organizatora telefonicznie/.  

-Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

-Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawce. 

-Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 

 

IX. Kontakt i informacje dodatkowe: 

 

1.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

2.Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg konkursu plastycznego to 

p. Dorota Poślada. 

3.Telefon kontaktowy (sekretariat szkoły) 85 650 52 10. 


