
Konkurs plastyczny „Marszałek Józef Piłsudski oczami dzieci”- portret 

Marszałka. 

 

REGULAMIN 

I. Organizator: 

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Puchaczowie. 

II. Założenia ogólne: 

1. Celem konkursu jest promowanie i kształtowanie świadomości narodowej wśród dzieci, 

przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o niepodległość, wspieranie postaw 

patriotycznych i szacunku do symboli narodowych, a także kształtowanie inwencji twórczej, 

wyobraźni i wrażliwości artystycznej. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych 

położonych na terenie gminy Puchaczów. 

 

III. Tematyka prac: 

Tematem prac jest ujęty w ramy pracy plastycznej indywidualny i samodzielnie wykonany 

portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

IV. Parametry prac konkursowych: 

1. Każdy uczestnik ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu 

konkursu. 

2. Technika wykonania pracy: dowolna – płaska (bez materiałów sypkich i gotowych 

elementów np.: wyciętych ozdobnym dziurkaczem). 

3. Prace powinny mieć format A4. 

4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę i  oświadczenia (dokumenty 

zamieszczone w załącznikach do regulaminu konkursu). 

 

V. Terminy i przebieg konkursu: 

1. Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Puchaczowie,  

ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów w  nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2019 

roku. 

2. O terminie wręczenia nagród w konkursie jego nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

3. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac, ale nie więcej niż jedną od jednego uczestnika 

konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie. 

 

VI. Ocena prac: 

1. Jury szczególną uwagę będzie zwracać na: ogólny wyraz artystyczny pracy, estetykę jej 

wykonania, a także samodzielność wykonania. 



2. W skład jury wejdą trzy osoby powołane do pracy w komisji oceniającej przez organizatorów 

konkursu. 

3. Decyzje oceniającej komisji konkursowej są ostateczne. 

4. Wystawa nagrodzony prac odbędzie się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Puchaczowie. 

 

VII. Nagrody: 

1. Prace uczestników konkursu nie będą im zwracane. 

2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z 

zachowaniem praw autorskich na stronach internetowych prowadzonych przez 

organizatorów konkursu. 

 

VIII. Postanowienia ogólne: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy konkursu. 

2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Puchaczowie oraz pod numerem telefonu 81 75 75 141. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

5. Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

METRYCZKA PRACY 
KONKURS „Marszałek Józef Piłsudski oczami dzieci”- portret Marszałka 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY; 
WIEK 

 

KONTAKT DO AUTORA PRACY (TEL. 
KONTAKTOWY; ADRES E-MAIL) 

 

DANE ADRESOWE PLACÓWKI, DO 
KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
POD KIERUNKIEM, KTÓREGO 

PRACA POWSTAŁA (JEŚLI 
DOTYCZY) 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2  

o Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu  „Marszałek Józef Piłsudski oczami dzieci”- portret Marszałka jest 

efektem własnej twórczości  

 

………….………………………………………………………………………….…………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie była  zgłaszana do innych 

konkursów. 

 

o Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez organizatorów pracy mojego dziecka do celów 

promocyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) z zachowaniem praw autorskich na stronach internetowych 

organizatorów konkursu. 

      ………………………………………………………………………………………………………………..  
       (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

o Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

………………………………………….…………………..……………………………………….… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

do celów związanych z jego udziałem w w/w konkursie. 

……………………………………………………………………………………………………….  
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

o Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na opublikowanie na stronie internetowej organizatorów: 

imienia i nazwiska mojego dziecka na liście nagrodzonych uczestników konkursu oraz fotograficznego wizerunku 

mojego dziecka  w materiałach związanych z konkursem w tym na stronach internetowych organizatorów. 

 

…………………………………………………………………………………………………  
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                                            * niepotrzebne przekreślić 

 


