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Regulamin konkursu plastycznego dla klas IV – VII „Niepodległa – Lubię to!" 
 
 
Założenia organizacyjne 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII. 
2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego 

postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
3. Cele konkursu: 

- kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny, 
- zaangażowanie uczniów w promowanie wartości patriotycznych w sposób 
twórczy i kreatywny, 
- rozwijanie zdolności plastycznych. 

4. Konkurs jest dwuetapowy. 
5. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Centrum Życia i Rodziny  

w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 
6. Prace konkursowe należy wykonać  samodzielnie i zgłaszać 

indywidualnie lub przez wychowawcę do świetlicy szkolnej. 
 
Wymagania dotyczące prac 

1. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne ukazujące interpretację 
tytułu „Niepodległa – Lubię to!"”. 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
3. Praca powinna mieć format A4 oraz powinna zostać wykonana kredkami 

lub farbami. 
4. Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko, klasa, opiekun. 
5. Prace nie spełniające powyższych wytycznych nie zostaną 

zakwalifikowane do Konkursu. 
6. O zakwalifikowaniu pracy plastycznej do Konkursu decyduje Organizator. 
7. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej. 

Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych prac 
na innych stronach internetowych, w mediach, publikacjach, a także do 
wystawienia ich jako ekspozycji w czasie imprez okolicznościowych. 

8. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, oddanie na Konkurs 
prac plastycznych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami. 

9. Termin składania prac upływa z dniem 16 kwietnia 2018 roku. 
10.  Organizator nie odsyła prac konkursowych. 
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Jury Konkursu i kryteria oceny 
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, 

powołanego przez Organizatora. 
2. Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana 

indywidualnie. 
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę 

następujące kryteria: 
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 
b) oryginalne podejście do podjętej tematyki, 
c) estetykę wykonania pracy. 

4. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzonym 
pracom plastycznym. 

 
 

 


