
 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizator konkursu  

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sławcu. 

2. Temat konkursu 

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna: plakat, rysunek -związany z 100 rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Celem konkursu jest  

 promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu; 

 kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego 

państwa;  

 pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych;  

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu 

artystycznego. 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 4-6 lat) oraz 

uczniów, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy 

Nowogród. 

 

4. Parametry nadesłanych prac: 

 technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż. 

 format pracy : kartka techniczna  A4, A3 i większe 

 praca powinna być opisana- zawierać na odwrotnej stronie tzw. metryczkę  

o /imię i nazwisko, wiek autora, miejscowość/.  

Prace nie podpisane/anonimowe nie będą oceniane. 

 Dodatkowo, do każdej pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie (zał.1- dostępny 

w sekretariacie szkoły w Nowogrodzie, u sołtysów miejscowości z terenu Gminy 

Nowogród i na facebooku OSP Sławiec) 

 

5. Zasady i termin przeprowadzenia konkursu 

Prace można składać  

 w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,  

 u sołtysów  



 u komendanta OSP w Sławcu  

w nieprzekraczalnym terminie do 20.07.2018r.  

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na festynie niepodległościowym w Sławcu, 

zaplanowanym na dzień 28.07.2018r.  

Tego dnia odbędzie się również wręczenie nagród dla najlepszych autorów. 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

6. Jury konkursu i ocena prac 

W skład jury wchodzą osoby powołane przez organizatora. Będą oceniać ogólny wyraz 

artystyczny, estetykę wykonania oraz pomysł na interpretację tematu konkursu. 

7. Postanowienia końcowe 

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas festynu 

niepodległościowego w Sławcu oraz na opublikowanie fotografii prac na profilu OSP 

Sławiec na facebooku. 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny: 

 w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,  

 u sołtysów miejscowości z terenu Gminy Nowogród oraz  

 facebooku OSP Sławiec. 

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do organizatora konkursu 

Ochotniczej Straż Pożarnej w Sławcu. 

 

 

 

Organizator: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławcu 

                                                         Prezes Piotr Cwalina (tel.)530 616 005 

                                                                     Komendant Kamil Skrodzki (tel.)514 077 57 

 

 

 

 



Zał. nr 1  

 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca pt. .............................................. 

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

jest wynikiem własnej twórczości …………………………………………………………          

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie 

została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora pracy mojego dziecka/mojej pracy* 

(dotyczy ucznia pełnoletniego) do celów edukacyjnych i promocyjnych oraz jej publikacji 

(nieodpłatnie) z zachowaniem praw autorskich.  

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

(data, podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka/ moich* (dotyczy ucznia pełnoletniego) 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

ucznia......................................................................................................................................

...................... .................................................................................................................. ….  

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego/ moim* (dotyczy ucznia pełnoletniego) udziałem w w/w 

konkursie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem w/w konkursu i akceptuję 

jego postanowienia. 

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

podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora: 

 imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka/ mojej* (dotyczy ucznia 

pełnoletniego) na liście zwycięzców oraz na liście osób wyróżnionych; 

 fotograficznego wizerunku mojego dziecka/ mojej* (dotyczy ucznia 

pełnoletniego) w materiałach pokonkursowych.  

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

podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 


