
 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920” 

  

 

Regulamin konkursu plastycznego 
„Wolność 1920 - pamiętam komu zawdzięczam” 

 
 
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. 

 
Temat Konkursu 
Tematem Konkursu są lokalne wydarzenia dotyczące walki o niepodległość w okresie I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem 
bitwy o wzgórze Pustki,  a także wydarzenia związane z obchodzoną w roku bieżącym setną rocznicą Bitwy Warszawskiej.  
 
Cel Konkursu 
Celem konkursu jest: 
1. Propagowanie poszerzanie i ugruntowanie oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości,  kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży, a także rozwijanie świadomości historycznej, 
kreatywności i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu. 

2. Przypomnienie bohaterstwa żołnierzy polskich i cywilów w okresie I wojny światowej. 
3. Ukazanie Bitwy Warszawskiej jako zwycięstwa cywilizacji europejskiej nad barbarzyństwem komunistycznej rewolucji. 
4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych. 
 
Adresaci i zasady 
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łużna w dwóch grupach wiekowych: 

 klasy 4-6 szkoły podstawowej 

 klasy 7-8 szkoły podstawowej. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii - praca malarska. 
3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  
 
Prace konkursowe 
1. Uczestnicy wykonują i przedstawiają do oceny jedną pracę plastyczną; technika wykonania prac jest dowolna; format pracy od A4 do 

A3. 
2. Do pracy należy dołączyć imię i nazwisko autora, nazwę szkoły do której uczęszcza, wiek, klasę oraz krótki opis zawierający informację 

co dana praca przedstawia, jaką techniką była wykonana, itp. 
3. Prace plastyczne uczestnik przygotowuje indywidualnie. 
4. Praca przygotowana przez uczestnika powinna: 

 mieć twórczy charakter, 

 opierać się na źródłach historycznych i opracowaniach (np. opracowania historyczne, wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, 
fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy itp.).  

5. Do konkursu można zgłaszać tylko prace nieprezentowane na innych konkursach czy w mediach internetowych oraz analogowych. 
6. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu tylko jedna pracę.  
7. W każdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymają nagrody. 
8. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora, o 

którym uczestnicy zostaną powiadomieni. 
 
Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Komisja artystyczna powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej nagradza w każdej grupie wiekowej trzy spośród 

nadesłanych prac. 
2. Komisji przysługuje prawo wyboru dodatkowych prac zasługujących na wyróżnienie. 
3. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.  
4. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu. 
 
 Zasady oceniania prac 
1. Zgodność z tematem. 
2. Twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu. 
3. Kompozycja, techniki plastyczne. 



Harmonogram konkursu 
1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:   

 oryginały prac należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, 38-322 Łużna 597  

 zeskanowane prace w formacie PDF lub JPG należy przesłać na adres e-mail: gok@luzna.pl 
2. Termin składania prac: od dnia 15 do 30 września 2020 r. 
 
Ochrona danych osobowych uczestników konkursu  
Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz.922 z późn. zm.); Rozporządzenia 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 (określane jako „RODO”)  
 
Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie gminy Łużna, oraz Organizatora. Oryginały prac 

zostaną zwrócone do rodzimych szkół uczestników Konkursu.   
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.  
3. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  
4. Dane kontaktowe organizatora:  

 e-mail: gok@luzna.pl 

 tel. 18/3543026 ; kom. 509054910 


