
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym w ramach zadania realizowanego z Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na 

lata 2017-2022 pod nazwą własną „Upowszechnianie wiedzy o Bitwie Warszawskiej wśród 

mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” a także kryteria oceny prac konkursowych 

i warunki nagradzania zwycięzców. 

 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przemiana” zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 Koordynatorem szkolnym projektu oraz osobą odpowiedzialną za organizację konkursu 

w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie jest Pani Halina 

Mryc-Noga. 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 popularyzacja wiedzy i świadomości na temat Bitwy Warszawskiej poprzez 

zapomniane piosenki, 

 pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć 

Polski Niepodległej,  

 rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych 

z Gminy Nowa Sarzyna,  

 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

 zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca 

nowoczesnego patriotyzmu. 



§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

 Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej w Nowej Sarzynie 

§4. 

PRACA KONKURSOWA 

 Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

temat pracy konkursowej – interpretacja tekstu zapomnianej piosenki pod tytułem: ,,Świat cały 

śpi spokojnie” (cały tekst w załączniku do regulaminu) 

 rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana na kartce w formacie A4  

 forma i technika – technika płaska, wykonanie: ołówek lub węgiel 

 praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

 udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, 

wystawach, itp. 

 Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

§5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny a podanie danych związanych z udziałem w nim jest 

całkowicie dobrowolne.  

 Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 Prace konkursowe należy dostarczać w sekretariacie szkoły w terminie od 14.09.2020 do 

dnia 28.09.2020. 

 Każda osoba może zgłosić jedną pracę plastyczną. Prace powinny być wykonane samodzielnie, 

a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora. 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera),  



 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

 Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

 Koordynator szkolny projektu powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, 

składającą się z trzech członków. 

 Przewodniczącym Komisji jest koordynator szkolny projektu. 

 Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, 

wyłania najlepszą pracę spośród dostarczonych oraz przyznaje nagrodę. 

 Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram posiedzenia Komisji a także przygotowuje niezbędną dokumentację. 

 Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów. 

 Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

 zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

 oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

 sposób ujęcia tematu, 

 Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji. 

 Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszej pracy nastąpi  

do 2 października 2020 r. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Szkoły.  

 

 



§8. 

NAGRODY W KONKURSIE 

 Laureatem konkursu zostaje jedna osoba, która otrzymuje nagrodę. 

 W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania 

określone w niniejszym Regulaminie. 

 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości nagrody. 

§9. 

EKSPOZYCJA PRAC 

 Praca laureata Konkursu zostanie wyeksponowana w wydrukowanych śpiewnikach 

z zapomnianymi piosenkami. 

§10. 

DANE OSOBOWE 

 Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

 przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych, 

 nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. 

w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji 

o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji 

Konkursu oraz działalności Organizatora. 

§11. 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą 

w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 

 Załącznik nr 2 – Tekst piosenki ,,Świat cały śpi spokojnie” 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

METRYCZKA 

 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:…………………………………………….................. 

 KLASA:…………………………………………………………………..................... 

 NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………….................................. 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego - tekstu zapomnianej piosenki; 

 

,,Świat cały śpi spokojnie” 

 

Świat cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wie,  

że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie. 

Wojenka cudna Pani, tak życie nam umila,  

że krew swą mamy dla niej a piosnkę dla cywila. 

 

Jest nadzwyczajny dodatek! Nowa wojna!  

Które to już wypowiedzenie wojny z rzędu? Szóste. 

Nic mnie nie obchodzą te wszystkie wypowiedzenia wojny! 

Obchodzi mnie wyłącznie jedno , jedyne ognisko! 

Tu , teraz , bo tu, w tym miejscu jest Polska! 

 

Piosenka brzmi tak ładnie i wcale się nie skarży, 

gdy piechur w boju padnie lub ułan zginie w szarży. 

 

 O, widzicie? Gwiazda spadła! 

 Na baczność stoją. O, tam Syriusz! 

Tam Orion! A tam Pegaz! 

A tam widzicie?- Tarcza Sobieskiego! 

Gdzie?  O, tam na tle drogi mlecznej. 

Widzicie tę olbrzymią gwiazdę? Tam na prawo? 

A która ? To Mars! 

Gdzie?- Gdzie?- Pokażcie! 

O Mars! Jaki ogromny! 

 

I różą na koszuli, żołnierska krew zakwitnie.  

I ziemia go przytuli , bo zginął Jasiek w bitwie. 

A my tej cudnej Pani, co leje krew obficie,  

jesteśmy ślubowani na śmierć, na całe życie. 

 

 

 

  


