
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„1918 – WALKA O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ” 

ORGANIZATOR: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie 
        
CELE KONKURSU: 
1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
             Rzeczpospolitą Polskę. 
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz 

        pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski. 

3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 

 
 4. Konkurs skierowany jest do: 

         a)uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) 

         b) uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) 

        
ZASADY KONKURSU: 
 
1. Uczestnicy konkursu maja za zadanie  uwiecznić w formie plastycznej organizację, postaci lub 
wydarzenia związane z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską w 1918 r. 
 
2. Technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, collage, 
wycinanki itp.). Prace z gotowymi elementami drukowanymi  z internetu nie będą oceniane ( z 
wyjątkiem wykorzystania ich w technice collage). 

3. Format wykonania prac – A3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, 
klasa, placówkę (nazwa, dane teleadresowe) oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik 1). 

4. Nadesłane prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać 
wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 

5. Uczestnikami konkursu są  uczniowie szkół podstawowych z teremu miasta i gminy Pilawa. 

6. Konkurs ma charakter indywidualny - uczestnik może być autorem tylko i wyłącznie jednego 
dzieła. Prace samodzielne. 
 
7. Prace należy dostarczyć do 6.11.2018 r 
 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie 
ul. Przedszkolaków 2 

08-440 Pilawa 
 

8. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Informacje o konkursie zostaną umieszczone także na stronie www.mgokpilawa.pl 
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.



Załącznik 1 
              
 
             …….…………………, ……………….. 

                            miejscowość            data 
 
……………………..…………..      
             imię i nazwisko        
 
……………………..………….. 
 
…………………..…………….. 
                adres 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji              i 

przeprowadzenia konkursów przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 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). Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Pilawie, Al. Wyzwolenia 124 , 08-440 Pilawa.  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

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

                                                                                                              (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 


