
                          
                                                                     
                                                            

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 102.
ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO   

        dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz 
         wychowanków i uczniów placówek powiatu gnieźnieńskiego.  

               

I  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY

„Powstanie Wielkopolskie w oczach dzieci i młodzieży”

                                                „Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny.”
                                                                                                     Marek Tulliusz Cyceron

I Postanowienia ogólne. 

     1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w  
         Gnieźnie, ul Gdańska 106- dalej zwany Organizatorem.

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki  
    uczestnictwa.
3. Celem konkursu jest:

- upowszechnienie wiedzy związanej z  Powstaniem Wielkopolskim;
- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
- kształtowanie postaw patriotycznych, 
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
- sztuka jako element terapii.



II Regulamin konkursu.

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych wychowanków 
Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z całej Polski oraz uczniowie i 
wychowanków placówek powiatu gnieźnieńskiego.

2. Konkurs jest przeprowadzany na trzech poziomach.
     Kategorie wiekowe: 

- uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej;
     - uczniowie klas VII- VIII Szkoły Podstawowej,
     - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
3. Tematyka prac:

- Uczczenie 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w   
twórczości dzieci i młodzieży. Ukazanie faktów historycznych, postaci 
historycznych oraz ważnych wydarzeń związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim. 

4. Prace konkursowe w postaci techniki płaskiej: malarstwa, rysunku, 
grafiki, collage. Format prac B3.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace 
plastyczne.

6. Wszystkie prace powinny być podpisane (tytuł pracy, imię i nazwisko 
autora pracy, nazwa placówki, klasa,  nazwisko i telefon opiekuna pod 
kierownictwem, którego praca została wykonana).

7. Prace konkursowe należy nadesłać do organizatora w terminie do 
22.12.2020 roku. 

8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do publikowania prac bez wypłacania honorariów 
autorskich oraz możliwość przekazania ich na aukcje charytatywne.

     Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane,  ani prezentowane.
Koszt przesyłki ponosi szkoła, placówka przysyłająca pracę konkursową. 
Prace zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą oceniane.

9. Autorzy do prac dołączają Oświadczenia prawnych opiekunów  (Załącznik
1) oraz metryczkę ( Załącznik 2).

10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
11. Oceny dokona jury powołane przez organizatora.
12. Nadesłane prace zostaną ocenione do dnia 04.01.2021 roku.
13. Nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą.
14. Prace uczestników konkursu prezentowane będą w formie wystawy w 

Domu Kultury w Gnieźnie.

    



Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
ul. Gdańska 106 
62-200 Gniezno
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
Patrycja Nowakowska-Półrolniczak Tel. 608 346 520,
Mariusz Sikorski Tel. 606 284 293. 
Mateusz Korytowski Tel. 608 336 034

Zapraszamy do uczestnictwa.



Załącznik nr 1  
Konkurs dla uczniów i wychowanków:   I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
,,Powstanie Wielkopolskie w oczach dzieci i młodzieży” .

Oświadczenie
1. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem Konkursu dla uczniów i 

wychowanków :   I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Powstanie 
Wielkopolskie w oczach dzieci i młodzieży”.

……………………………… ………………………………

     data      Podpis opiekuna prawnego

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
syna/córki ......................................................................... w celach 
publikacji wyników laureatów Konkursu  na stronie Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii oraz w prasie, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz.926, 
j.t.).

……………………………… ………………………………

     data      Podpis opiekuna prawnego

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy syna/córki  w formie 
elektronicznej i 
drukowanej ......................................................................... zgłoszonej na 
Konkurs  organizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w 
Gnieźnie.

……………………………… ………………………………

     data      Podpis opiekuna prawnego



Załącznik nr 2 

Metryczka 
do pracy nadesłanej na:   I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Powstanie

Wielkopolskie w oczach dzieci i młodzieży” 

Imię i nazwisko ucznia, 
wychowanka 

Wiek ucznia/ klasa

Tytuł pracy

Nazwa i adres szkoły, 
placówki

Telefon, adres mailowy 
szkoły

Imię i nazwisko 
nauczyciela, wychowawcy 
uczestnika konkursu

Podpis nauczyciela


