
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – BOHATERÓW NIEZŁOMNYCH” 

 

I. Organizator konkursu: 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 

II. Patronat honorowy: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 

Senator RP Kazimierz Wiatr, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,  

III. Cele konkursu: 

1. upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca), 

2. upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)                                                     

i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli                                  

o niepodległość Polski po II wojnie światowej, 

3. upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej 

oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, 

4. wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie 

uzdolnień uczniów, 

5. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie 

wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963, 

6. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 

walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. 

 

IV. Zasady konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

dąbrowskiego w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) dzieci szkół podstawowych klasy VI-VIII, 

b) młodzież szkół ponadpodstawowych. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci pracowników Starostwa Powiatowego                   

w Dąbrowie Tarnowskiej oraz członków Komisji Konkursowej. 

3. Autorzy prac zobowiązują się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz organizatora 

majątkowych praw autorskich do prac wraz z prawem do nieograniczonego z nich 

korzystania w materiałach promocyjnych Powiatu Dąbrowskiego. 

4. Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją 

również w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

V. Parametry pracy konkursowej: 

     Praca konkursowa – „Pomnik Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych” 

 

a) Powinna być „jednostronna” – na odwrocie pracę należy czytelnie opisać: pełna nazwa 

szkoły/ placówki, imię i nazwisko, klasa do której uczęszcza autor pracy. 



b) Dopuszczalny format maksymalnie A3 w pionie bądź w poziomie. 

c) Charakter pracy powinien umożliwiać jej łatwą ekspozycję. Nie może to być praca 

przestrzenna. 

d) Technika wykonania pracy: dowolna np. malarstwo, rysunek, grafika, płaskorzeźba, rzeźba 

pełna (wysokość do 40 cm) z zastrzeżeniem, że materiały, z których wykonana będzie praca 

nie mogą być materiałami kruchymi i łatwo psującymi, praca musi być stabilna!, bez gotowych 

elementów (np. praca w całości nie może być wydrukiem komputerowym czy wydrukiem 

zdjęć), praca nie powinna zawierać haseł i napisów. Z konkursu wyłączony jest kolaż, plakat                  

i gazetka ścienna. 

e) Praca powinna być dostarczona w sposób zapewniający jej dalszy, bezpieczny transport. 

Z chwilą przekazania do organizatora konkursu prace przechodzą one na jego własność wraz    

z autorskimi prawami majątkowymi.  

VI. Miejsce i termin składania prac: 

 

1. Prace konkursowe z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY – POMNIK 

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – BOHATERÓW NIEZŁOMNYCH”, należy przesyłać 

do 27 marca 2020r. pod adres: 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. Berka Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

lub złożyć w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia (pok. 39) 

2. W przypadku prac nadesłanych pocztą – decyduje data wpływu do starostwa. 

3. Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową i zostaną komisyjnie zniszczone. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe               

w trakcie przesyłki. 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszenia, który będzie zawierać: 

imię i nazwisko, adres, nazwę szkoły, kategorię (uczniowie szkół podstawowych lub 

ponadpodstawowych), imię i nazwisko opiekuna (karta zgłoszenia do konkursu zgodnie 

z załącznikiem) oraz oświadczenia (załącznik nr 1 i nr 2). 

 

VII. Ocena prac: 

 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Dąbrowskiego. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych. Przy ocenie prac Komisja 

Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) spełnieniem wymogów określonych w regulaminie, 

b) oryginalnością ujęcia tematu, 

c) pomysłowością, 

d) estetyką pracy, 

e) autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela. 

3. W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.  

4. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą. 



5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników: 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

2. Informacje o zwycięskich pracach znajdą się na stronie www.powiatdabrowski.pl 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

4. Sytuacje nadzwyczajne nieprzewidziane w regulaminie rozstrzyga organizator 

konkursu. 

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania. 

6. Po zakończonym konkursie zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych. 

7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 

wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz 

upowszechnianie wizerunku przez organizatora konkursu w celu jego przeprowadzenia 

i promocji. 

8. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 

odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych 

osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody 

oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatora konkursu oraz 

zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizator konkursu nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów 

zgłoszonych do konkursu prac. 

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji całości 

wszystkich prac zgłoszonych do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np. na 

wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych 

oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich 

nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na 

czas nieograniczony.  

Wszelkie ogłoszenia dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie 

www.powiatdabrowski.pl  
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