
Regulamin konkursu plastycznego 
na temat: 

BOHATERZY I MIEJSCA  

ZWIĄZANE Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI 

Z TERENU POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 

 

§ 1. 

Organizator 

Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia 

Wincentego Witosa”. 

 

§ 2. 

Uczestnicy 

1. Społeczność lokalnych szkół – Uczniowie (przy wsparciu Grona Pedagogicznego).  

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:  

➢ Kategoria I – Uczniowie Szkół Podstawowych klasy 1-3; 

➢ Kategoria II – Uczniowie Szkół Podstawowych klasy 4-8; 

➢ Kategoria III – Uczniowie Szkół Średnich. 

 

§ 3. 

Cel 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Upowszechnianie wśród 

mieszkańców powiatu pułtuskiego wiedzy na temat bohaterów i miejsc związanych 

z odzyskaniem niepodległości z terenu powiatu pułtuskiego, Ich działalności                        

oraz historii związanych z tymi miejscami. 

 

§ 4. 

Tematyka, format i technika wykonania pracy plastycznej 

1. Bohaterzy i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości na terenie powiatu 

pułtuskiego. 

2. Format A4. 

3. Dowolna technika malarska lub rysunkowa (ołówek, kredki, pastele, farby). 

 

§ 5. 

Termin i miejsce składania prac 

Prace należy złożyć do dnia 31 października 2019 roku w Sekretariacie Szkoły,                

do której uczęszcza Uczestnik konkursu. Organizator dokona osobiście odbioru 

tych prac bezpośrednio ze szkół, a następnie dokona oceny. 



§ 6. 

Termin ogłoszenia wyników 

Organizator poinformuje Dyrektorów Szkół, których Uczniowie uczestniczyli                   

w konkursie plastycznym, o wynikach konkursu – do dnia 7 listopada 2019 roku. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 

14 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Gimnastycznej przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku podczas X Powiatowego Konkursu 

Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało ….”. 

 

§ 7. 

Warunki uczestnictwa 

1. Prace należy wykonać samodzielnie. 

2. Uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną. 

3. Prace winny być wykonane w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu,                         

i tylko takie prace zostaną poddane ocenie. 

4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i prac z gotowych elementów                       

– tj. kolorowanki, naklejki. 

5. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, 

klasa i nazwa szkoły. 

6. Prace niezgodne z Regulaminem lub przekazane po terminie nie będą oceniane. 

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 8. 

Ocena 

Jury/Komisja Konkursowa – oceniając prace – weźmie pod uwagę: 

1) zgodność z tematem konkursu, 

2) pomysłowość, 

3) oryginalność, 

4) staranność wykończenia, 

5) samodzielność wykonania. 

 

§ 9. 

Nagrody 

1. Spośród złożonych prac zostaną wyłonione prace zwycięskie: I, II i III miejsce 

w każdej kategorii wiekowej. Ponadto, zostaną wyłonione prace wyróżnione                  

– po trzy w każdej kategorii wiekowej. Laureaci I-III miejsca otrzymają 

nagrody rzeczowe, zróżnicowane w zależności od zajętego w konkursie miejsca 

na podium. Wyróżnieni otrzymają drobny upominek. 

2. Wszyscy Uczestnicy oraz Dyrektorzy Szkół otrzymają Dyplom/Podziękowanie 

za udział w konkursie. 



3. Zwycięskie prace – za zgodą autorów, zostaną opublikowane w kalendarzu 

trójdzielnym na 2020 rok. 

4. Oceny prac plastycznych dokona Jury - Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. W skład komisji zostaną powołani przedstawiciele: Zarządu 

Powiatu Pułtuskiego, samorządu powiatowego, samorządu gminnego, 

społeczności szkolnej – Uczeń i Nauczyciel, organizatora. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku. 

 

§ 10. 

Prawa Organizatora 

1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, pozostaną własnością 

organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji, np.: podczas 

wystaw, relacji z konkursu, udokumentowania przez organizatora realizacji 

zadania publicznego itp. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania 

Konkursu. 

 

 § 11. 

Dodatkowe informacje 

Regulamin konkursu plastycznego dostępny jest na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz wywieszony jest na terenie Szkół jako 

załącznik do Plakatu/Zaproszenia do udziału w konkursie. 

 

 

  

 

       Przedstawiciel Stowarzyszenia 

            „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowu Posągu 

       - Popiersia Wincentego Witosa” 

 

                          Agata Kinga Łojek 

 

  

 

 
 


