
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO 

Niepodległa Polska – historia w „żywych obrazach” 

 

Organizator:  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach, Ciężkowice 36, 

97-540 Gidle, woj. łódzkie, tel.: 34 3272 281, e-mail: pspciezkowice@interia.pl 

 

Cele: 

 Propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów. 

 Ukazywanie różnych form obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

 Wzbudzanie zainteresowania dziełami malarstwa polskiego. 

 Pobudzanie i rozwijanie kreatywności uczniów. 

 Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

 

Uczestnicy: 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

Zadanie konkursowe: 

Niepodległa Polska – historia w „żywych obrazach” to konkurs, w którym uczestnicy mają za  

zadanie: przygotować prezentację przestrzenną (kopię) wybranego wcześniej, jednego obrazu 

malarskiego (lub jego fragmentu) dowolnego  artysty, który namalował scenę związaną  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości lub portret wielkiego Polaka żyjącego  

w tych czasach wykorzystując do tego celu siebie (ciało, gesty, mimikę, ustawienia), 

przedmioty, tkaniny, ubiory, przyrodę, wnętrza, zmieniającą się aurę itp., następnie utrwalić 

„żywy obraz” w formie fotografii.  

Fotografia powinna bardzo dokładnie przypominać oryginalny obraz wybranego 

malarza. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Na konkurs należy przesłać fotografie, które nie brały udziału w innych konkursach 

 i nie były nigdzie wcześniej publikowane. 

2. Każda szkoła może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia przedstawiające „żywe obrazy”. 



3. Na fotografii może być ujęta jedna osoba lub grupa osób licząca maksymalnie do pięciu 

uczniów. 

4. Dopuszczalna jest minimalna obróbka zdjęć (kadrowanie, wyostrzenie), zabronione są 

fotomontaże, zmiana kompozycji (wycinanie, doklejanie elementów). 

5. Fotografie powinny być wydrukowane w formacie A3, oznaczone na odwrocie 

imieniem/imionami, nazwiskiem/nazwiskami uczestnika/uczestników konkursu  

i przesłane wraz z załącznikami nr 1, nr 2 na adres organizatora.  

6. Prac konkursowych nie należy zwijać w rulon czy składać. 

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla 

pocztowego) do 16 listopada 2018 r. na adres organizatora: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach, Ciężkowice 36, 97-540 

Gidle, woj. łódzkie. 

8. Prace dostarczone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględnione  

w konkursie. 

9. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania i nadesłania prac na konkurs. 

10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi 

uczestnikom konkursu. 

 

Kryteria oceniania prac: 

1. Organizator oczekuje prac (fotografii) przedstawiających „żywe obrazy”, które będą 

związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

2. Pod uwagę będą brane: zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu, zgodność 

z tematem, poziom odwzorowania „żywego obrazu”, dobór dekoracji, stroju, 

rekwizytów, ukazana mimika, ustawienie, przyroda, pomysłowość. 

 

Ocena i nagrody: 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

2. Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody za I, II i III 

miejsce. 

3. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród, jest 

ostateczna i nieodwołalna.  

 

 

 



Ogłoszenie wyników: 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: 

pspciezkowice.edupage.org w dniu 30 listopada 2018 r. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub 

przez e-mail placówki. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez 

uczestnika niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem 

oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo 

zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie 

organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie. 

2. Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele) wyrażają zgodę 

na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, szkoła), wizerunku, 

zdjęć prac, prac, na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej organizatora 

oraz w mediach (załącznik nr 2). 

3. W chwili dokonania zgłoszenia pracy na konkurs uczestnik/uczestnicy (w ich imieniu 

rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele) przenosi/przenoszą na organizatora, na 

zasadzie wyłączności, wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego  

w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi pracami w dowolny 

sposób, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach 

eksploatacji: zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu 

magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami, 

publiczne wystawianie, publiczne wyświetlanie, publikowanie w Internecie, w prasie. 

 

Informacji o konkursie udzielają: 

Ilona Gniatkowska-Cudak – nauczyciel plastyki,  

Teresa Leśniewska-Przygodzińska – nauczyciel języka polskiego 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach 

Ciężkowice 36 

97-540 Gidle 

tel. 34 3272 281 

e-mail: pspciezkowice@interia.pl 

strona www: pspciezkowice.edupage.org 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię/imiona, nazwisko/nazwiska uczestnika/uczestników przygotowujących „żywy obraz”:  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

2. Klasa:  ......................................................................................................................................  

 

3. Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail:  .....................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca:  ..................  

 .................................................................................................................................................  

 

5. Autor oryginalnego obrazu:  ....................................................................................................  

 

6. Tytuł oryginalnego obrazu:  ....................................................................................................  

 

7. Data powstania oryginalnego obrazu:  ....................................................................................  

 

8. Krótki opis (co przedstawia obraz?):  ......................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastyczno-

scenograficznym „Niepodległa Polska – historia w żywych obrazach”. Zapoznałam/-em się  

i akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie, utrwalanie i nieodpłatne 

wykorzystywanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa), wizerunku 

dziecka/podopiecznego przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w konkursie. 

Oświadczam również, że podałam/-em dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego 

dobrowolnie. 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na 

stronie internetowej organizatora oraz w prasie. 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie w celach promocyjnych organizatora, wykonanych podczas 

rozdania nagród zdjęć, na których znajduje się moje dziecko/podopieczny. 

 

Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

 

Data:  

 

 ......................................................................................  

 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna:  

 

 ......................................................................................  

                                                                                          

Podpis nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca:  

 

 ......................................................................................  


