
 

 

Regulamin  

III Gminnego Konkursu Plastycznego 

„BARWY  NIEPODLEGŁOŚCI” 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gorzyce 
 
 

I. Organizator konkursu: 

     

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach,  

ul. Szkolna 45, 39-432  

tel. (015) 836-28-14, E-mail szkoły: psp_gorzyce1@interia.pl 

 

II.  Tematyka prac konkursowych: 

 

       Uczestnicy wykonują prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta 

Niepodległości (droga Polski do odzyskania niepodległości, symbole narodowe, postacie zaangażowane  

w walkę  o niepodległość, piękno polskiego krajobrazu, pejzaż z „motywami polskimi”). 

 

III.    Cele: 

 

1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży 

2. Pobudzanie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny 

3. Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu. 
 

IV.   Warunki uczestnictwa: 

 

1. Uczestnicy: I kategoria wiekowa: przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej kl. 0-3 

                   II kategoria wiekowa: uczniowie szkoły podstawowej kl. 4-8 

2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską. Praca powinna być oryginalnym 
projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe są 

wykluczone). 

3. Technika: malarstwo 

4. Format:: A3 lub A4 

5. Dostarczona praca plastyczna powinna być podpisana z tyłu literami drukowanymi według wzoru: 

6. Termin dostarczenia prac: 27.10.2021 r.  

7. Nagrody: Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe. 

O rozstrzygnięciu konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

8. Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie 
prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora. Zgłoszenie udziału w konkursie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania 

zarejestrowanych materiałów do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK 1 

(proszę przykleić z tyłu pracy) 

 

 

Imię i nazwisko autora....................................................................................................... 

Nr telefonu………………………………………………………………………………. 

klasa .................................................................................................................................. 

 

Szkoła (nazwa, adres, telefon, e-mail) .............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Nauczyciel nadzorujący..................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

plastycznego ………………………………………………………... 

                                                    (imię i nazwisko ucznia) 

w celach wynikających z regulaminu konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883  

z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora 

wszelkie prawa majątkowe do niej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z 

późniejszymi zmianami). 

 

                                                    ............................................................................. 

                                                    (data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


