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 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  
"100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach 

dziecka" 
 

I. Organizator : 

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego    

 

II. Patronat: 

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego   

 

III. Cele konkursu: 

 uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

 rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci, 

 zainteresowanie historią Polski, 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości, 

 rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności. 

 

IV. Organizacja konkursu: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

 Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

                               - klasy I- III, 

                               - klasy IV-VI, 

                               - klasy VII – VIII. 

 Z danej placówki w każdej kategorii wiekowej można zaprezentować dwie 

prace plastyczne. 

 Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie nadruku na koszulkę   

z krótkim rękawem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Projekt będzie obejmował nadruk z przodu koszulki             

z wyłączeniem rękawów. 

 Format prac – A3. 

 Technika prac plastycznych – dowolna, płaska z wyłączeniem materiałów 

sypkich lub gotowych elementów. 

 Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

 Prace nadesłane na konkurs muszą zawierać na odwrocie przyklejoną 

metryczkę wraz z pieczęcią szkoły (zał. nr 2)  

http://www.sp46bytom.pl/


 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 30 października 

2018r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego  

41-902 Bytom 

ul. Prusa 10  

z dopiskiem  100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach 

dziecka 

 Skład jury ustalony zostanie przez organizatorów konkursu. 

 Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora 

www.sp46bytom.pl  w dniu 5.11.2018r. 

 Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozdania nagród.  

 Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

V. Uwagi i informacje dodatkowe: 

 Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie szkoły podczas uroczystości            

z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości.  

  Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej               

oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.  

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu laureatom konkursu. 

 Prac nie wolno rolować i składać. 

 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac 

konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich.  

 Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów 

w celach promocyjnych. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu ( zał. nr 1)  

 Dodatkowych informacji udziela: Iwona Roszczypała – tel. 696 076 430, 

Wioletta Sowa - tel. 692 312 994. 

 

 

 


