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Wojewódzki Konkurs Plastyczny                                                     

pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa”  

 
 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorami  Konkursu są:  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników 

z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności (ŚCWiS), zwani 

dalej Organizatorami. 

II. Patronat Konkursu 

Konkurs jest organizowany pod Patronatem Wojewody Śląskiego, Marszałka 

Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Katowice, 

Poczty Polskiej.  

III. Cele Konkursu      

 

1. Krzewienie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród współczesnej młodzieży. 

2. Uświetnienie setnej rocznicy tak ważnego w naszych dziejach wydarzenia, jakim było 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

3. Budowanie tożsamości narodowej i świadomości historycznej młodzieży. 

4. Świadome i twórcze celebrowanie tak doniosłego dla wszystkich Polaków święta. 

5. Integrowanie młodzieży wobec imponderabiliów narodowych, miłości ojczyzny, 

szacunku dla osiągnięć poprzednich pokoleń, rozumienia interesów całego kraju. 

6. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny.              

7. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. 

 

IV. Uczestnik Konkursu 

Uczestnikiem konkursu może być szkoła podstawowa z terenu województwa śląskiego, 

która nadeśle we wskazanym terminie zgłoszenie udziału w Wojewódzkim  Konkursie 

Plastycznym (Załącznik nr 1), zwana dalej Uczestnikiem. 

V.  Adresat Konkursu 

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VIII  szkół podstawowych, które zgłosiły 

swój udział w Konkursie,  zwani dalej Uczniami.   Rodzice Uczniów są zobowiązani do 

wypełnienia Oświadczenia (Załącznik nr 2). Oświadczenie jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na udział w konkursie. 

 

 

 



VI. Tematyka i wymagania 

 

1. Uczniowie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej, która będzie poświęcona 

wydarzeniom lat 1918 - 2018. Praca może przedstawiać wydarzenia związane z historią 

Polski, odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, a także szeroko pojętym 

patriotyzmem, itp.   

2. Szkoła może nadesłać maksymalnie do trzech prac. Każdy uczeń może wykonać jedną 

pracę.  

3. Pracę plastyczną należy przygotować w formacie A4 oraz podpisać imieniem 

i nazwiskiem Ucznia na odwrocie, umieszczając Metryczkę (załącznik nr 3).   

4. Prace należy wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej.  

5. Prace przestrzenne, prace w formacie innym niż wskazany w Regulaminie oraz prace 

bez Oświadczenia Rodzica (załącznik nr 2), nie będą brały udziału w Konkursie.   

6. Kryteria oceny prac: prezentacja i zgodność z tematem, estetyka wykonania, dobór 

techniki plastycznej. 

7. Prace będą oceniane w kategorii wiekowej  klas IV – VIII. Organizatorzy przewidują 

wyłonienie I, II i III miejsca oraz  wyróżnienia.   

8. Organizatorzy przewidują wykorzystanie przez ŚCWiS nagrodzonych prac w formie    

e-pocztówek.    

9. Spośród nagrodzonych prac zostanie wyłoniona nagroda główna w postaci  Grand Prix. 

Nagrodzona w ten sposób praca będzie opublikowana przez Pocztę Polską. 

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by kartka pocztowa prezentująca nagrodzoną 

pracę znalazła się w obiegu w terminie do 11 listopada 2018 r. Będzie ona również 

wykorzystywana do promocji Konkursu oraz do wysyłania życzeń z okazji Święta 

Niepodległości.  

10. W celu publikacji pracy wyróżnionej tytułem Grand Prix, rodzic nagrodzonego Ucznia 

zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia szkoły Ucznia, do wypełnienia 

Oświadczenia – Autora (załącznik nr 4) na potrzeby Poczty Polskiej i przesłania go na 

adres Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka, 40-594 Katowice, 

ul. Gallusa 5. Niedostarczenie  stosownego oświadczenia, spowoduje brak możliwości 

publikacji pracy przez Pocztę Polską.  

11. W Konkursie przewidziano nagrody, ufundowane przez Organizatorów i sponsorów.  

 

VII. Czas trwania Konkursu 

1. Prace uczniów należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Szkoły Podstawowej nr 5 

w Katowicach, ul. Gallusa 5 do dnia 20 września 2018 r.  

2. Na odwrocie każdej pracy, w prawym dolnym rogu, należy umieścić Metryczkę 

(Załącznik nr 3). 

3. Do prac plastycznych należy dołączyć zbiorcze zgłoszenie szkoły (Załącznik nr 1) oraz 

Oświadczenia Rodzica (Załącznik nr 2). 

4. Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składającą się 

z przedstawicieli organizatorów (ŚCWiS oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu 



Górników z Wujka w Katowicach) oraz przedstawicieli urzędów i instytucji 

sprawujących Patronat Honorowy.  

5. Zwycięskie szkoły zostaną poinformowane o wynikach Konkursu w październiku 

2018 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych 

Organizatorów oraz na ogólnodostępnej wystawie plastycznej, zorganizowanej przez 

ŚCWiS w Katowicach, ul. Wincentego Pola 38.  

6. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom Konkursu nastąpi w dniu 8 listopada  

2018 r.  podczas uroczystości poświęconej  100-leciu odzyskania niepodległości, 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach, 

ul. Gallusa 5. O szczegółach uroczystości szkoły zostaną poinformowane drogą 

mailową.  

VIII. Informacje ogólne 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych: 

www.sp5.katowice.pl i www.scwis.pl oraz na profilu ŚCWiS na Facebook 

2. Koordynator Konkursu: 

- Ewa Czapla, tel. 603 806 860 (w godz. 15.00 – 18.00) 

mail: szkolnykonkurs.sp5@gmail.com 

- Karol Chwastek, tel. 512 214 600 (w godz. 8.00 - 15.00)  

mail: karol.chwastek@scwis.pl 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany treści Oświadczeń w trakcie trwania 

Konkursu, w celu aktualizacji i dostosowania do zmieniających się przepisów 

o ochronie danych osobowych.  

4. Administratorem Konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu 

Górników z Wujka z siedzibą w Katowicach 40-594, ul. Gallusa 5 oraz Dyrektor 

ŚCWiS z siedzibą w Katowicach 40-596, ul. Wincentago Pola 38. Dane Uczestników są 

pozyskiwane w celach konkursowych, pomocyjnych i marketingowych. Uczestnicy 

Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

6. Prace konkursowe nie są zwracane Uczestnikom i pozostają w posiadaniu Organizatora. 

7. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez 

Komisję Konkursową.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym.   Życzymy 

powodzenia.  

 

Organizatorzy: 

 

Szkoła Podstawowa nr 5                                             Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 

im. Dziewięciu Górników z Wujka  

w Katowicach 

mailto:szkolnykonkurs.sp5@gmail.com
mailto:karol.chwastek@scwis.pl


Załącznik nr 1 

………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

Zgłoszenie udziału  

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.:                                                         

„W moich oczach Polska Niepodległa” 

organizowanym przez  

Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników  z Wujka w Katowicach,   

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 

 

Nazwa i nr szkoły:  ……………………………………...……………………………… 

 

……………………………………………………………...…………………………… 

 

Adres …………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy ……………………………………...…………………………….. 

 

Szkolny Koordynator Konkursu …………………………………….…………………. 

 

Telefon Szkolnego Koordynatora ……………………………………………………… 

 

Lista Uczestników:  

Lp. Nazwisko i imię Ucznia Klasa 

   

   

   

 

Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i akceptujemy jego 

zasady. 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły



Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie Rodzica Ucznia 

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 

…......................................................................... ucznia/uczennicy klasy ….….............  

 

Szkoły…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………...……………… 

 

w Wojewódzkim  Konkursie Plastycznym  pt.:  „W moich oczach Polska 

Niepodległa” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu 

Górników  z Wujka  w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa” organizowanego 

przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników  z Wujka  w Katowicach oraz 

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności i akceptuję jego warunki.  

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatorów Konkursu   

w  celach wydawniczych i promocyjnych związanych z Konkursem oraz na 

przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych mojego 

syna/córki ………………………………………………..., w postaci imienia                  

i nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły przez Organizatorów Konkursu (w tym na 

swoich stronach internetowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926, z póź. zm.) 

 

………………………………………….. 

     imię i nazwisko rodzica 

   

 

 

…………………………………………..     …………………………………………..     

miejscowość, data                                                                                                                podpis rodzica  

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Metryczka 

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 
Wojewódzki  Konkurs Plastyczny  pt.:  „W moich oczach Polska Niepodległa” 

 

 

Temat pracy: 

 

 

Imię i nazwisko Ucznia – autora pracy: 

 

 

Klasa i wiek Ucznia: 

Imię i Nazwisko Nauczyciela/Opiekuna: 

 

 

Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4            

                                                                        OŚWIADCZENIE – AUTORA  

 

Ja………………………………………………………. w imieniu naszego niepełnoletniego 

dziecka (imię i  nazwisko dziecka)    ……………………………………………, ucznia 

Szkoły …………………………………………………………………………………………...   

w ………………………………………………………………………………………………...                                                                                                             

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

projektu graficznego/ zdjęcia/ logo (dalej łącznie jako „Dzieło”) do umieszczenia na kartce 

okolicznościowej, w następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką  egzemplarzy 

Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami Dzieła, na których Dzieło utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie Dzieła bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie drogą 

satelitarną, naziemną i kablową, a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

również za  pośrednictwem sieci Internet; 

4) umieszczanie Dzieła i powstałego w oparciu o Dzieło opracowania we wszelkich 

materiałach reklamowych, promocyjnych i filatelistycznych Poczty Polskiej,                           

a w szczególności: kalendarzach, folderach, karnetach, biuletynach nowości filatelistycznych, 

plakatach, prasie, stronie WWW.kzp.pl, Internecie itp. 

5) zezwalania na wykonywanie praw zależnych, używanie i eksploatowanie utworów 

zależnych określonych w art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1) – 4).  Twórca udziela  Poczcie 

Polskiej nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych 

powstałych w oparciu o Dzieło; 

6) udzielania sublicencji na korzystanie z Dzieła podmiotom trzecim. 

Oświadczam jednocześnie, że posiadam wszelkie zgody na wykorzystanie umieszczonych     

w projekcie fotografii, herbów, cytatów etc. 

………………………………………….. 

                                imię i nazwisko rodzica  

 

 

…………………………………………..       …………………………………………..     

miejscowość, data                                                                                                                podpis rodzica  


