
 
 
 
 

                                                                                              
 

                                                           
 

 

 

 

Konkurs plastyczny 

BIAŁO - CZERWONA” 
Regulamin konkursu 

  

1. Organizator 
Organizatorem konkursu plastycznego jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Policach, zwany dalej „Organizatorem”.  
 
2. Uczestnicy 
Dowolnie liczna grupa uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu 
polickiego. 
 
3. Kategorie wiekowe 
Grupa uczniów z klas I-III. 
 
4. Cele Konkursu 
Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 
Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowej.  
Pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej. 
Promowanie i kształtowanie postawy patriotycznej. 

 
5. Przedmiot Konkursu i technika wykonania prac 
Zadaniem grupy uczniów jest wykonanie plakatu związanego z tematyką konkursu 
„Moja wolna biało-czerwona”. 
Plakat o formacie A1 należy wykonać techniką dowolną (rysunek, malarstwo, kolaż, 
techniki mieszane). 
Jedna szkoła podstawowa zgłasza tylko jeden plakat. 
Do plakatu należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik Nr 1) oraz oświadczenie 
opiekuna grupy (załącznik Nr 2).  

 
 
 



 
 
 
 

                                                                                              
 

                                                           
 

 

6. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez 
opiekuna grupy, że: 
- akceptuje niniejszy regulamin konkursu plastycznego; 
- zapewnia,  że  przysługują  mu  do  zgłoszonej  w  ramach  konkursu  pracy pełne 

autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.); 

- zobowiązuje   się   do   naprawienia   szkody,   jaką   poniesie Organizator z    tytułu 
ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz 
wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922  
z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych  
w ramach konkursu jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy  
ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police; 

- posiada  zgodę  rodziców/opiekunów  prawnych  na  udział  dziecka w konkursie  
i zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na publikację pracy. 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 
skierowane do Organizatora konkursu, przyjmuje na siebie opiekun grupy. 

 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac o treści powszechnie 
uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie, 
zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące  

w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści będzie niepodważalna  
i ostateczna. 
 
8. Zgłoszone prace, również te niezakwalifikowane do konkursu, stają się własnością 
Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na 
rzecz innych osób fizycznych i prawnych. 
 
9. Organizator   zastrzega    sobie    prawo    do    zmiany    postanowień    niniejszego 
regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych zdarzeń 
mogących mieć wpływ na organizację konkursu. 
 
10. Niniejszy    regulamin    wchodzi     w    życie    z    dniem    rozpoczęcia  konkursu 
i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
 
11. Kryteria oceny prac konkursowych 
Zgłoszone w konkursie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Organizatora. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: 
- zgodność z tematem, 
- format i technika wykonania, 
- sposób i estetyka wykonania, 
- kreatywność i pomysłowość. 



 
 
 
 

                                                                                              
 

                                                           
 

 

 
 
12. Prace składa opiekun grupy osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data 
stempla pocztowego) w terminie od dnia 15 maja do dnia 29 czerwca 2018 r.  
na adres: 

Wydział Edukacji i Kultury 
Starostwo Powiatowe w Policach  

ul. Tanowska 8, 72-010 Police 
 z dopiskiem: Konkurs plastyczny „MOJA WOLNA BIAŁO-CZERWONA” 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu 
- Grupy uczniów, które zajmą odpowiednio I, II i III miejsce w konkursie otrzymają 

bony podarunkowe; 
- Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania równorzędnego miejsca 

dwóm lub kilku grupom uczniów oraz do przyznania wyróżnień.  
- Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie.  
- Szczegóły dotyczące  miejsca i terminu wystawy zostaną podane do wiadomości  

na stronie Powiatu Polickiego, po wyłonieniu zwycięskich grup. 
- Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczaniu nagród zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Policach:  
www. policki.pl 

 
Informacji na temat konkursu plastycznego „Moja wolna biało-czerwona” udziela 
pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach: 
Aneta Subocz-Niedźwiecka nr tel. 91 43 28 145 (pokój nr 218, IIp).  


