
 

Konkurs Plastyczny 

pt. „NIEPODLEGŁOŚĆ  W  OCZACH  DZIECI” 

 

 

 

 

 

 

 

Cel konkursu:  

 zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości i historii Polski w sposób aktywny: 

przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość związanej z obchodami 100 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 upowszechnienie wiedzy o historii, postaciach, przyczynach, powstaniu i obchodach Święta 

Odzyskania Niepodległości, 

 aktywizacja młodych rozprzan w postaci dialogu, refleksji na temat jak rozumieją teraz słowo 

„niepodległość”, 

 inspirowanie dzieci w ramach rewitalizacji społecznej, 

 szansa wypowiedzi w formie plastycznej w ramach edukacji patriotycznej. 

Zasady uczestnictwa: 

 adresaci konkursu: uczniowie szkół z terenu gminy Rozprza, tj. podstawowych oraz 

gimnazjalnych, 

 prace powinny zostać wykonane samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą 

oceniane), 

 technika prac: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane płaskie, 

 format prac A3 (prac nie należy oprawiać w passe-partout), 

 do prac należy dostarczyć również listę zbiorową zawierającą imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, opiekuna/nauczyciela, liczbę prac oraz dane kontaktowe szkoły/placówki, 

 każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną metryczkę 

identyfikacyjną. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Terminarz: 

 termin składania prac upływa dnia  22 czerwca 2018 roku, 

 prace prosimy dostarczać (w opakowaniach zabezpieczających przed ich uszkodzeniem) 

pocztą lub osobiście na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy, Ul. Kościuszki 6, 97-340 

Rozprza, e-mail: biblioteka.rozprza@gmail.com, 

 informacja o wynikach dostępna będzie na stronie internetowej www.rozprza.pl, 

www.biblioteka.rozprza.pl 

 podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 29 września 2018 roku  w trakcie 

Konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

Postanowienia końcowe: 

 prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów, 

 biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie dotyczącym konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922 ze zm.). Administratorami danych osobowych są Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rozprzy oraz Urząd Gminy Rozprza. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu w treść swoich 

danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do 

wzięcia udziału  w konkursie „Niepodległość w oczach dzieci”, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez zgody autora, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzanie zmian w regulaminie.   
 

 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 
 
 

Gmina Rozprza 
Al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza 

Tel. (44) 649-61-08 wew. 14 
e-mail: sekretariat@rozprza.pl  

www.rozprza.pl 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy 
ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza 

Tel. 44 755-70-22 
e-mail: biblioteka.rozprza@gmail.com 

www.biblioteka.rozprza.pl 

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………………..................................... 

Wiek autora pracy: ……………… 

Adres szkoły / placówki: …………………………………………………………………………………....................................... 

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ………………………………………. 

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem autorem pracy i akceptuję postanowienia regulaminu: ……………...……………… 

                                                                      (podpis autora pracy) 

mailto:biblioteka.rozprza@gmail.com
http://www.biblioteka.rozprza.pl/

