REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
„Ż o ł n i e r z e W y k l ę c i ”

1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych.
2. Konkurs trwa od 6.02.2017 r. do 16.02.2017 r.
3. Cele konkursu:
a) popularyzacja wiedzy o żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość Polski po II
wojnie światowej;
b) upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej
oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych;
c) rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich;
d) kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
4. Założenia ogólne
Uczestnicy konkursu przygotowują do wyboru:
a) pracę plastyczną o Żołnierzach Wyklętych;
b) pracę literacką (np. esej, opowiadanie, wiersz lub wspomnienia kombatanta).
Wszystkie prace dotyczą pamięci żołnierzy wyklętych. Prace mają charakter indywidualny.
Wyklucza się prace zbiorowe.
Przy ocenie prac w dwóch kategoriach wiekowych uwzględniane będą przede wszystkim:
a) zrozumienie tematu;
b) pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy;
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c) staranność wykonania pracy.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na Konkurs muszą
być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych
konkursach. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych
faktach.
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek kredką,
tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru
przez uczestnika konkursu.). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie
A4 lub A3. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, dostarcza szkoła w nieprzekraczalnym
terminie do 16 lutego 2017 r. (czwartek).
Prace pisemne powinny zawierać 2-3 strony tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka
Times New Roman, 12pkt, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10pkt, odstęp 1.
Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
5. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:
a) gimnazjów;
b) szkół ponadgimnazjalnych.
6. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:
- imię i nazwisko uczestnika;
- wiek uczestnika;
- temat pracy;
- imię i nazwisko opiekuna;
- dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu, adres e-mailowy.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do
złożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do
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Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z
nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.
8. Finał konkursu
Finał konkursu – 17 lutego 2017 r. Zwycięzców wyłoni powołane w tym celu 3 – osobowe
jury.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez swojego opiekuna,
telefonicznie lub e-mailem.
Nagrodami w konkursie będzie wyjazd na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Warszawa 25 luty (sobota) 2017 r.).
9. Termin i miejsce składania prac:
Prace w formacie A4 (plastyczne i literackie) należy składać do dnia 16 lutego 2017 r.
na adres:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniej RP
Celina Gajewska
Konstantynówka 11
16-506 Giby
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
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