
Regulamin  Konkursu Plastycznego 

 

„ BARWĄ I KRESKĄ O POLSCE NIEPODLEGŁEJ” 

 

dla uczniów siedleckich szkół podstawowych 

 

 

1. Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorami konkursu plastycznego „ BARWĄ I KRESKĄ O POLSCE NIEPODLEGŁEJ” są 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce oraz Muzeum Regionalne w  

Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce. 

 

2. Cel konkursu 

 

Konkurs ma na celu: 

1) propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży siedleckich szkół 

podstawowych, 

2) zachęcanie do poznawania postaci i dat historii walki o niepodległość państwa polskiego,  

3) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, szczególnie w 

malarstwie i rysunku, 

4) zaangażowanie uczniów i nauczycieli w promocję wzorca współczesnego patriotyzmu w 

życiu codziennym. 

 

3. Tematyka konkursu 

 

Tematem pracy jest samodzielnie wykonana malarska lub rysunkowa interpretacja podanego tematu  

„ BARWĄ I KRESKĄ O POLSCE NIEPODLEGŁEJ” . Praca powinna być zgodna z tematyką 

odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. Może również nawiązywać do 

współczesnej Polski i ukazywać wpływ naszej historii na obecne postawy patriotyczne. 

  

4. Termin i przebieg konkursu 

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

1. etap pierwszy – zgłoszenie maksymalnie dwóch osób w każdej kategorii wiekowej w 

formie elektronicznej na adres:  p.kozak@sp8.siedlce.pl  do 23 listopada.               

(Wypełnione zgłoszenie prosimy zeskanować i przesłać na ww. adres ) 

2. etap drugi – wykonanie pracy malarskiej lub rysunkowej w dniu 30 listopada 2018 r 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach . Konkurs i wykonanie prac w 

godzinach 9.00 – 12.00.( Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia) 

Ocena prac w godzinach 12.00 – 13.00. Podczas pracy Komisji Konkursowej,  nauczyciele i 

uczestnicy konkursu oczekują na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wszystkich zapraszamy 

na słodki poczęstunek.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród o godzinie 13.00. 

 

5. Technika, format i czas wykonania 

 

           Techniki – malarstwo, rysunek. 

 Format  i czas wykonania - 3 godziny zegarowe. Uczniowie wykonują indywidualnie prace 

            na podłożu papierowym formatu A3. 

 

Organizatorzy zapewniają komplet farb plakatowych i akwarelowych oraz arkusze papieru 
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dla każdej szkoły. Pędzle i artykuły rysownicze uczestnicy zapewniają we własnym 

zakresie. 

 

 

6. Kategorie wiekowe 

 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

 

1)  uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, 

 

            2)   uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klasy gimnazjalne. 

 

7. Zasady i warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów siedleckich szkół podstawowych oraz uczniów 

siedleckich klas gimnazjalnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia uczestników przez szkołę 

podstawową do dnia 23 listopada 2018r. 

3. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę. 

4. Prace nie spełniające kryteriów regulaminowych nie będą oceniane. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatorów Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu oraz zgody na nieodpłatne wykorzystanie wykonanej pracy w celach 

popularyzatorskich i promocyjnych przez Organizatorów Konkursu w publikacjach, na 

stronach internetowych oraz reprodukowanie pracy.  

 

 Nagrody 

 

1.Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

 2. Komisja Konkursowa ma prawo do dowolnego podziału nagród.  

 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

4. Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów uczestnictwa odbędzie się w dniu trwania 

konkursu. 

 

 

 

9. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin Konkursowy zaczyna obowiązywać z dniem ogłoszenia na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach i trwa do zakończenia konkursu. 

2. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę  na zasady Konkursu zawarte 

w Regulaminie. 

3. O wszystkich sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.  

4. Odwołania nie będą uwzględniane przez Organizatora. 

5. Dodatkowych informacji udziela: 

1) Magda Jóźwik- sekretariat Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach, tel. (25) 794 34 41,  

2) Sławomir Kordaczuk -sekretariat Muzeum Regionalnego w Siedlcach, tel. (25) 63 274 

70 (79). 


