
REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO 

na plakat 
„Niepodległość Polski 1918-2018” 

 
§ 1 Organizator: 
Konkurs plastyczno-historyczny pn. „Niepodległość Polski 1918-2018” organizowany jest przez Polską Szkołę 
im. Heleny Modrzejewskiej w Yorba Linda, która pragnie uczcić wielkie wydarzenie, jakim jest jubileusz 100-
lecie odzyskania niepodległości Polski. Z ramienia szkoły, osobą odpowiedzialną za realizację konkursu jest 
pani Paulina Wyszomirska. 
 
§ 2 Cel konkursu: 
Głównym celem konkursu jest uzmysłowienie i określenie wartości niepodległości, jak odbierana była przed 
stu laty, a jak postrzegana jest teraz. Przez udział w konkursie nastąpi: 
- pobudzenie inspiracji i inwencji twórczej, 
- zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłej Polonii tematyką historyczną, a w szczególności  
   niepodległościową Polski, 
- kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości, niepodległości oraz tradycji narodowych, 
- szerzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów, 
- propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych. 
 
§ 3 Warunki uczestnictwa: 
Zadaniem Uczestników jest przedstawienie pracy plastycznej - plakatu w formacie nie 
mniejszym niż 11”x17” nawiązującego do tematu konkursu, poprzez pokazanie przeżyć, osiągnięć bądź 
porażek wynikających z historii Polski po odzyskaniu niepodległości. 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów, absolwentów oraz rodziców Polskiej Szkoły im. Heleny    
    Modrzejewskiej w Yorba Linda. 
2. Prace należy składać w biurze szkolnym do 2 czerwca 2018r.  
3. Rozmiar plakatu powinien być nie mniejszy niż 11” x 17” ( w biurze szkolnym można pobrać papier) 
3. Plakat może być wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.  
    Organizator prosi by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.  
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
5. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez indywidualnych Uczestników. 
6. Do każdej pracy powinna być załączona na odwrotnej stronie tzw. metryczka tj. informacja zawierająca  
    następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu lub adres e-mail (uczestnika lub rodzica),  
    klasa/wiek dziecka. 
 
§ 4 Przebieg konkursu: 
 
1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie przez Członków Komisji   
    Konkursowej wybranej przez Organizatora. 
2. Komisja oceniać będzie: 
 - zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 
 - pomysłowość i stopień trudności, 
 - oryginalność i kreatywność w zakresie przedstawienia tematu,  
 - formę estetyczną pracy, 
 - walory artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika). 
 3. Komisja wybierze trzy najlepsze prace w kategorii nagrody oraz prace w kategorii  wyróżnienia. 
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do końca czerwca 2018r. 



 5. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplom-podziękowanie za udział w konkursie. Natomiast zwycięzcy konkursu   
      otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi Organizator konkursu. 
 6. Wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi podczas uroczystej gali w listopadzie 2018r., o czym laureaci   
      zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz otrzymają indywidualne zaproszenia. 
 
§ 5 Uwagi końcowe: 
 
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na: 
    a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i    
         realizacji jego celów, 
   b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy    
        konkursowej Uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji konkursu oraz   
        działalności Organizatora. 
3. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator. 
 
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia! 
 
 


