Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Marszałek Józef Piłsudski – dziedzictwo jego działalności w moim otoczeniu”

§1. Organizator
1.

Organizatorem

konkursu

jest

Samodzielna

Jednostka

Strzelecka

3053

w Nysie.

§2. Cel konkursu:
- wskrzeszenie w środowisku lokalnym poczucia patriotyzmu;
- integracja w duchu poszanowania tradycji narodowych;
- umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia swoich postaw patriotycznych;
- zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski XIX i XX w., a w sposób szczególny
postacią Józefa Piłsudskiego;
- kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych i ogólnoludzkich takich jak: wolność,
niepodległość, aktywność obywatelska;
- kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów;
- działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
- pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych;
- kultywowanie szacunku dla tradycji niepodległościowej;
- kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej;
- działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;

- przekazywanie, popularyzacja wiedzy historycznej;
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka
wypowiedzi.

§3. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest do dzieci i młodzieży rożnych grup wiekowych (przedszkola,
młodsze klasy szkół podstawowych, starsze klasy szkół podstawowych, klasy gimnazjalne)
gminy Nysa.
2. Na konkurs należy przesyłać prace nawiązujące w sposób bezpośredni lub pośredni do
postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego działań, a mających przełożenie na odczuwanie przez
dzieci i młodzież idei niepodległościowych widzianych ich oczami w czasach obecnych.
3. Technika wykonania prac dowolna, format minimum 30 cm x 50 cm a maksimum
70 cm x 100 cm.
4. Prace mogą być indywidualne lub grupowe (grupy maksymalnie 3 osobowe).
5. Maksymalna liczba prac z jednej placówki to 3.
6. Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko, wiek, klasę, pełną nazwę szkoły
oraz miejsce zamieszkania autora.
7. Prace należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2017 roku (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Samodzielna Jednostka Strzelecka 3053 Nysa, ul. Armii Krajowej 19,
48-300 Nysa lub składać osobiście w ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa (sekretariat). Na
kopercie należy napisać „Konkurs plastyczny – Dziedzictwo Marszałka”.
8. Prace mogą zostać wysłane przez Placówkę uczestniczącą w Konkursie lub indywidualnie
przez uczniów.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
konkursowa.

11. Komisję powołuje Organizator.
12. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe:
a) przedszkolaki,
b) uczniowie klas I – V,
c) uczniowie klas VI – VIII,
d) gimnazjaliści.
13. W przypadku nadesłania większej ilości prac niż trzy z danej Placówki, Komisja wybierze
trzy najlepsze prace, które będą uczestniczyły w Konkursie.
12. Na podstawie werdyktu Komisji wyłonione zostaną najlepsze prace, które wezmą udział
w pokonkursowej wystawie.
13. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
14. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi,
który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.
15. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

§4. Kryteria oceny pracy:
1) Zgodność z tematem.
2) Interpretacja własna tematu.
3) Walory artystyczne.
4) Kompozycja.
5) Jakość wykonania.

6) Oryginalność.

§5. Zasady przyznawania nagród:
1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zostanie poprzedzone wykładem na temat:
* Marszałek Józef Piłsudski – organizator walki o Niepodległość Polski.
* Józef Piłsudski - człowiek i polityk.
4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wykłady tematyczne oraz wystawa nagrodzonych
prac odbędzie się 4 grudnia 2017r. w auli Collegium Artium PWSZ w Nysie, ul. Obrońców
Tobruku 5.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Podpis organizatora

Załącznik Nr 1

Samodzielna Jednostka Strzelecka 3053 Nysa

Zgłaszam udział szkoły w Konkursie plastycznym „Marszałek Józef Piłsudski – dziedzictwo
jego działalność w moim otoczeniu”

*Nazwa i dane teleadresowe placówki

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

……………………………………………………………………………………………………………….
*Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

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

Data zgłoszenia
Konkursu

Podpis Opiekuna uczestnika/ów

………………………………………………………………………………………………………………

