REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
NA KARTKĘ PATRIOTYCZNĄ „KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie.
§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu „Kartka dla Niepodległej” (dalej „Konkurs”) jest Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach.
§ 2 Termin Konkursu
1. Konkurs trwa od 1października do 31 października 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi
najpóźniej do 7 listopada 2018 r.
§ 3 Cel Konkursu
1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkoły
oraz wśród dorosłych, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku
wobec ojczyzny.
2. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu
o niepodległość - odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku.
§ 4 Tematyka i format prac
3. Temat prac powinien być ujęty w ramy plastyczne i literackie, nawiązywać do
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
4. Praca powinna mieć formę kartki urodzinowej z treścią życzeń (powinna posiadać
zarówno cechy plastyczne jak i literackie).
5. Prace muszą być wykonane na papierze o formacie A4 złożonym na pół, tak aby
przypominała kartkę urodzinową z życzeniami w środku kartki.
6. Możliwe jest wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.:
rysunku, malarstwa, collage-uj, fotografii i innych technik mieszanych płaskich. Do
udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.
7. Część literacka może mieć dowolną formę: życzenia wierszem rymowanym, białym,
prozą.
§ 5 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 (I kategoria wiekowa)
4-8 (II kategoria wiekowa) oraz osoby dorosłe( III kategoria wiekowa). Każda praca
powinna posiadać załączoną metryczkę (formularz zgłoszeniowy) z imieniem
i nazwiskiem autora, należy też podać nazwę szkoły oraz klasę, w jakiej uczy się
autor pracy, a także adres e-mail szkoły/rodzica oraz autora pracy.

3. Zgłoszeń dzieci do 14 roku życia dokonują szkoły bądź rodzice.
4. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują
uczniów o jego Regulaminie.
5. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
6. W terminie do 31 października 2018 r. prace należy przesłać lub dostarczyć
osobiście do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 , ul. Kopernika 7, 58-372
Boguszów-Gorce do godziny 14:00. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę
(załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach:
- kategoria I klasy 1-3 szkół podstawowych,
- kategoria II klasy 4-8 szkół podstawowych,
- kategoria III dorośli
8. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
9. Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie jeżeli zostanie doręczone
Organizatorowi drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście
do dnia 31 października 2018 r. do godziny 14:00.
10. 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 z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926
ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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 ich poprawienia oraz
wycofania.
§ 6 Komisja Konkursowa
1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega
procedurze odwoławczej.
§ 7 Nagrody
1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 12 najlepszych
prac ( po 4 prace w każdej kategorii wiekowej)
2. Spośród wyłonionych 12 Prac Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii
po 3 nagrody i po 1 wyróżnieniu.
3. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac
o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

4. Laureaci Konkursu we wszystkich czterech kategoriach otrzymają atrakcyjne
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej lub kilku
wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna
z prac na nią nie zasługuje.

§ 8 Ogłoszenie wyników Konkursu „Kartka dla Niepodległej” i sposób wydania Nagród
1. O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później, niż 7 listopada 2018 r.
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora.
3. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 10 listopada 20118r. podczas akademii z okazji
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Centrum Kultury w BoguszowieGorcach.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z
opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.
5. Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone Prace
Konkursowe.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub
zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. W wyjątkowych
przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem będzie możliwość odstępstwa od tego
postanowienia. Musi jednak być to zgłoszone jeszcze przed przysłaniem pracy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do
celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem
praw autorskich.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje
Organizator.

§ 10 Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1
………………………………………………………………………
(miejscowość, data )

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
konkurs plastyczno-literacki o tematyce patriotycznej „KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ”
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA………………………………………………………………………………………..
KONTAKT TEL.: E-MAIL: …………………………………………………………………………………………….
KATEGORIA………………………………………………………………………………………………………………
ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA (PEŁNA NAZWA)……………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA PRACY/RODZICA
KONTAKT………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
Metryczka
Imię i nazwisko autora pracy:
…………………………………………………………………………….......................................................
Kategoria………………………………………………………………………..………………………………………..
Adres szkoły / placówki zgłaszającej
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nauczyciel / opiekun / rodzic pod, którego kierunkiem została wykonana praca:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela/rodzica:
………………………………………………………………………………...................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….

