
Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym  przez przyszłość. Odblaskiem 
przyszłości rzuconym  w przeszłość.  
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Regulamin konkursu plastycznego 

 
KATYŃ i MŁODZIEŻ 

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Poczesna oraz Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury, Informacji  i Rekreacji w Poczesnej. 
2.  Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół z terenu gminy Poczesna wg 

następujących grup: 

- I grupa uczniowie szkół podstawowych - klasy: IV-VI, 
- II grupa uczniowie szkół gimnazjalnych. 

4. Celem Konkursu jest:  
- podniesienie świadomości patriotycznej młodzieży,  

- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poczesna na temat        

przeszłości historycznej związanej  z Katyniem, 
- rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego. 

5. Konkurs wyłoni finalistów, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie 
podczas obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej w Gminie Poczesna. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie  do dnia 16 kwietnia 2012r. 

roku do godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji                       
w Poczesnej pracy plastycznej z zakresu tematyki konkursu wraz z opisem                  

na odwrocie. 
 

§ 2. 
Wymagania i procedury. 

 

1. Format i treść pracy plastycznej: 
a) Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A3, dowolną 

techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe; 
b) prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi; 

c) praca powinna podejmować tematykę określoną  w tytule konkursu; 

d) każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: 
- imię i nazwisko autora, 

- adres zamieszkania, 
- grupa, 

- kontakt telefoniczny do opiekuna – (rodzica, nauczyciela lub instruktora), 
e) każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową, 

f) prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane, 
g) prace zostaną ocenione przez komisję konkursową według następujących 

kryteriów: 
- zgodność z tematem (0 – 5 pkt.), 

- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 5 

pkt.), 
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-5 pkt.), 

- estetyka i efekt wizualny (0-5 pkt.), 
- zachowanie zapisów regulaminowych (0 – 5 pkt.). 

2. Wyniki konkursu zostaną rozesłane do szkół do 18 kwietnia 2012r.; będą 
opublikowane na stronie Urzędu Gminy www.poczesna.pl  oraz w gazecie Spoiwo. 

3. Prace konkursowe nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

wykorzystania prac na potrzeby informacyjno - promocyjne. Zgodnie  z powyższym 
wykorzystywanie przez Organizatorów prac konkursowych (zarówno fragmentów, 

jak i całości) nie wymaga zgody autorów prac. 
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

majątkowych  do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy             

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 
r., Nr 90, poz. 639 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego 

typu, wydawanych  przez Organizatora oraz w Internecie. 
 

§ 3. 
Nagrody 

 

1. Nagrodą główną w konkursie jest przelot sportowym samolotem z mistrzem 
świata w lataniu precyzyjnym Włodzimierzem Skalikiem. Jury wybierze jedną pracę z 

obu kategorii. 
2. Finaliści otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Nagrodą w konkursie jest także 

wykorzystanie zwycięskich prac (według uznania Organizatorów) w publikacjach 

Urzędu Gminy. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia. 
 

§ 4. 
Przepisy końcowe 

 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne. 
2. Szczegółowe oceny prac plastycznych (ilość zdobytych punktów za poszczególne 

kryteria) nie będą publikowane. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu                 

na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji konkursu. 
4. W sprawach dotyczących szczegółów konkursu prosimy o kontakt z Gminnym 

Centrum Kultury, Informacji  i Rekreacji w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3                  

tel. 34 3274078.

 

http://www.poczesna.pl/

