
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  „Niepodległość znaczy wolność – słowo najpiękniejsze” 

REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Niepodległość znaczy wolność – słowo najpiękniejsze” 
 
I. ORGANIZATORZY 
 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w Lwówku Śląskim 

ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski 
tel./fax 75 782 36 66 

e-mail: pore@powiatlwowecki.pl 

Szkoła Podstawowa nr 3  
w Lwówku Śląskim 

ul. Pałacowa 11, 59 – 600 Lwówek Śląski 
tel./fax: 75 782 43 52 

e-mail: sp3@lwowekslaski.pl 

 
II. CELE KONKURSU 
1. Zapoznanie z problematyką odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obrony 

niepodległego bytu. 
2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku 

oraz wydarzeń, które doprowadziły do odrodzenia Polski. 
3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu 

polskiego. 
4. Budzenie poczucia tożsamości narodowej, kształcenie emocjonalnej więzi 

z Ojczyzną. 
5. Utrwalanie zamiłowań twórczych i zainteresowanie tematyką historyczną. 
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz 

umiejętności wypowiadania się poprzez działania plastyczne. 
 

III. TEMATYKA 
Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne: 
1) przedstawiające wydarzenia, postacie i fakty z historii Polski związane 

z odzyskaniem niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz walką o jej niepodległy 
byt; 

2) będące symbolicznym rozwinięciem hasła: „Niepodległość znaczy wolność – słowo 
najpiękniejsze”. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych powiatu lwóweckiego. 
2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

 I grupa – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

 II grupa – szkoła podstawowa /klasy I – III/ 

 III grupa – szkoła podstawowa /klasy IV – VI/ 

 IV grupa – szkoła podstawowa /klasy VII i VIII/, gimnazjum /klasy III/ 
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3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wykonaną samodzielnie, 
pracę. Nie będą oceniane prace zbiorowe, prace przestrzenne, prace wykonane 
techniką komputerową oraz prace z zastosowaniem materiałów nietrwałych (ryż, 
kasze, piasek, materiały roślinne itp.). 

4. Maksymalna liczba prac dostarczonych z jednej placówki – 5 dla każdej grupy 
wiekowej. 

5. Format prac A3, technika dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, 
wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itd.) 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej prezentowane 
i publikowane. 

7. Dostarczone na konkurs prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem 
oraz opisane czytelnie (na odwrocie): 

 
1) tytuł pracy, 
2) imię i nazwisko autora, 
3) grupa wiekowa (I, II, III, IV), 
4) klasa, 
5) nazwa placówki oświatowej i jej adres, 
6) imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem, którego pracował autor. 

 
8. Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem (załącznik do 

niniejszego regulaminu) należy dostarczyć osobiście (w godzinach pracy szkoły) 
lub wysłać do dnia 10 października 2018 r. na adres: 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 

ul. Pałacowa 11, 
59 – 600 Lwówek Śląski 

z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 
 

9. Brak wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia skutkuje 
niedopuszczeniem pracy do konkursu. 

10. Prace zniszczone i niespełniające warunków niniejszego konkursu nie będą 
oceniane. 

11. Prace konkursowe będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu. 
12. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem walorów artystycznych, 

estetycznych, inwencji twórczej, wrażliwości autora, trafnego i oryginalnego 
opracowania tematu, trudu włożonego w samodzielne wykonanie pracy, 
pomysłowości i zgodności z założeniami konkursu. 

13. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
14. Decyzja jury jest ostateczna. 
15. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. 
16. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni 

opiekunowie z poszczególnych placówek oświatowych. 
17. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 3 

w Lwówku Śląskim w terminie do 9 listopada 2018 r. 
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załączniki do regulaminu 
konkursu plastycznego 

ZGŁOSZENIE 
 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
„Niepodległość znaczy wolność – słowo najpiękniejsze” 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 

 
 
Nazwa placówki: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Adres i nr telefonu placówki: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e-mail: 
_______________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko opiekuna: 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Lp. Imię i nazwisko autora pracy 
OP* 

/klasa 
Tytuł pracy 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

*oddział przedszkolny 

 

Data i podpis opiekuna wychowanków oddziału przedszkolnego/uczniów: 
 
_____________________________________________________________________ 
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OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka __________________________________ 

wychowanka/ucznia oddziału przedszkolnego/klasy __________________________, 

przedszkola/szkoły _____________________________________________________ 

w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Niepodległość znaczy wolność – słowo 

najpiękniejsze”, organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku 

Śląskim oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Lwówku Śląskim. 

Akceptuję postanowienia regulaminu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku 

dziecka oraz jego pracy, nieodpłatną publikację, reprodukowanie zgłoszonej pracy 

w wydawnictwach, przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem. 

 

 

_____________________________ __________________________________ 

miejscowość / data czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


