
Regulamin Konkursu Historyczno - Plastycznego     

 pn. „ 100 lat  Niepodległej”                                                  
organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, 

oddziałów  gimnazjalnych szkół podstawowych            

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Dąbrowskiego 

 

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Celem konkursu jest promowanie wśród  młodzieży idei patriotyzmu, 
kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec 

własnego państwa i jego historii 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 szkół podstawowych, 

oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu Dąbrowskiego. 
3. Na konkurs przyjmowane są tylko prace indywidualne. 
4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych              

w  Brniu. 
5. Współorganizatorem konkursu jest Centrum Polonii – Ośrodek 

Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. 
6. Honorowy patronat nad konkursem „ 100 lat Niepodległej” objął  

Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Tadeusz Kwiatkowski. 

7. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą 
przekazywane poprzez strony internetowe: www.zspbren.pl, facebook, 

oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej szkół biorących udział 
w konkursie. 

II. TEMATYKA, FORMAT PRAC 

1. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna 
interpretacja  wydarzeń  związanych z obchodzonym w tym roku 

Jubileuszem 100  - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
2. Prace muszą być wykonywane na arkuszu formatu A3 ( 297x420 mm) 

techniką  szkicu ołówkiem z możliwością zastosowania barw 
narodowych ( biel i czerwień) i maja stanowić formę ukazania przez 
młodych twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń wynikających 

z analizy źródeł historycznych. 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY 

1.  Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem 
w konkursie informują uczniów o jego  Regulaminie.  

2.  Uczniowie wykonują prace indywidualnie. Mogą korzystać z opieki 
artystycznej nauczycieli.  

3.   Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac. 

4.   W terminie do  06 kwietnia  2018 r. prace należy przesłać lub 
dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.                   
W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy decyduje data stempla 

pocztowego. 

http://www.zspbren.pl/


5.  Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę o maksymalnych 

wymiarach 4 cm x 21cm (załącznik do Regulaminu).  
6.  Komisja Konkursowa (w trzyosobowym niezależnym składzie) 

przeprowadza formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem),    

a następnie  dokonuje ich oceny uwzględniając walory plastyczne         
i sposób przedstawienia tematu.  

7.   Prace będą oceniane w jednej kategorii. 
8.   Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne 
9.  Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany           

w metryczce adres poczty elektronicznej w terminie do 18 kwietnia 
2018r. oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły 
www.zspbren.pl. oraz facebook. 

     Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018r.          
o godz. 10.00  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. 

10.  Wystawa pokonkursowa prac  będzie otwarta od  30 kwietnia  
2018r. do 15 maja  2018r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych 
w Brniu oraz    16 maja  2018r. do 15 czerwca  2018r. w Centrum 

Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. 
IV. NAGRODY  

1.   Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego  miejsca uzyskują tytuł 

laureata i otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Organizatora. 

2.   Komisja Konkursowa  przyzna również trzy  wyróżnienia i nagrody 

rzeczowe dla autorów  prac o szczególnych walorach artystycznych, 
które nie uzyskały tytułu laureata.  

 

V. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH: 

1.   Prace uczestników konkursu, oprócz 1., 2. i 3. miejsca,  prac 
wyróżnionych  i prac, które  zostaną zaprezentowane na wystawie  

pokonkursowej, będą zwracane autorom. Można je będzie odebrać w 
ZSP w Brniu od  17 czerwca do 15 lipca 2018 r. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników  

konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej 
publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

3.   Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
           

           1.   Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac   
               powstałe  w trakcie przesyłki. 
           2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje  

               organizator konkursu. 
           3.   Szczegółowych informacji udzielają: 

 
           Sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu  

           33-210 Olesno, Breń 3. 

           tel. 146411093, e-mail: zsr_bren@interia.pl 

          Organizatorzy: 

          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu 

          mgr Krzysztof Kozaczka  

          mgr  Beata Kuchta 

 

http://www.zspbren.pl/

