
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt.: „DLA NIEPODLEGŁEJ” 

 

 

§1 

CELE KONKURSU 

a. rozwijanie zainteresowania historią Polski wśród młodzieży, 

b. pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej, 

c. popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej, 

d. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów, 

e. motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, 

f. kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

g. zaangażowanie nauczycieli i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego 

patriotyzmu. 

 

§2 

ORGANIZATORZY 

Organizatorami konkursu są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie: Agnieszka Flis i Kinga 

Kubicka. 

 

§3 

UCZESTNICY 

a. uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie; 

b. każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej; 

c. uczestnik wyraża zgodę na ekspozycję podpisanej pracy na terenie szkoły.   

 

§4 



PRACA KONKURSOWA 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat i forma pracy - prace w formie plakatu mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów 

z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu, dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości  

  11 listopada 1918 roku; 

b.  rozmiar – praca może być wykonana w formacie A4 i większym; 

c. technika dowolna;  

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora; 

e. praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich; zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. 

§5 

KRYTERIA OCENY 

a. zgodność z tematem, 

b. estetyka pracy, 

c. oryginalność formy plastycznej, 

d. stopień trudności, 

e. jakość wykonania. 

§6 

TERMINY 

a. podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać do pań: Agnieszki Flis lub Kingi 

Kubickiej do 5 listopada 2020 roku; 

b. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 10 listopada 2020 roku. 

 

§7 

NAGRODY W KONKURSIE 

a. autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i najwyższe oceny z historii lub wiedzy 

o społeczeństwie; dodatkowo za I miejsce przewidziana jest nagroda książkowa i zielona karta; 

b. pozostali uczestnicy, w zależności od poziomu prac, również zostaną nagrodzeni ocenami i pochwałą do 

dziennika. 

§8 

EKSPOZYCJA PRAC 

a. najciekawsze prace zostaną wyeksponowane w holu budynku C Szkoły; 

b. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac. 


