
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„POLSKA TO MY”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska 
 

CELE KONKURSU: 

Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

Rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny, 

Budowanie szacunku do tradycji i dokonań minionych pokoleń, 

Wspieranie zainteresowań artystycznych mieszkańców Powiatu oraz stworzenie możliwości 

zaprezentowania ich talentów. 
 

TEMATYKA i FORMA: 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją hasła 

„Polska to My”. Zachęca się do wykorzystania lokalnych motywów lub nawiązania do 

naszej społeczności w inny sposób.    

Technika prac – płaska tj. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, kolaż. Nie będą 

oceniane prace z użyciem produktów spożywczych i plasteliny oraz inne kompozycje 

przestrzenne. 

Rozmiar pracy – A4. 

Każda praca zawierać na odwrocie metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych 

konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu. 

Nadesłane prace nie będą zwracane.  
 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Średzkiego.  

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 do 10 lat 

 11-16 lat 

 powyżej 16 lat.  
 

KOMISJA KONKURSOWA: 

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W jej składzie zasiądzie 

artysta plastyk.  
 

KRYTERIUM OCENY: 

Walory artystyczne i estetyczne, 

Oryginalność interpretacji. 



 

NAGRODY 

Dyplomy i nagrody dla zwycięzców,  

Wyróżnienia.  

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie zorganizowanej    

1 czerwca podczas III Powiatowego Dnia Dziecka. 

Zwycięskie prace zostaną wykorzystane materiałach promocyjnych wydanych przez Powiat 

w październiku w związku z oficjalnymi obchodami Święta Niepodległości (torby, koszulki lub 

kubki).  

    

TERMINARZ KONKURSU 

 9 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie konkursu, przesłanie informacji do przedszkoli i szkół z 

terenu powiatu średzkiego,   

 od 12 kwietnia 2018 r. – promocja konkursu w lokalnych mediach, 

 do 14 maja  2018 r. – dostarczenie konkursowych prac do Starostwa Powiatowego w 

Środzie Śląskiej (decyduje data wpływu),  

 po 21 maja 2018 r. – posiedzenie komisji konkursowej, 

 1 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu, podczas III Powiatowego Dnia 

Dziecka, zorganizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Środzie Śląskiej.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych 

niezgodnych z prawdą lub cudzych danych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Dodatkowych informacji udziela:  

Ewa Rolińska-Sikora, insp. ds. promocji 

tel. 71 396 89 17, e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia można pobrać ze strony www.powiat-sredzki.pl. 

 

 

Środa Śląska, 9 kwietnia 2018 r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 
 

METRYCZKA PRACY  

„POLSKA TO MY” 

Nazwa i adres instytucji  

w przypadku prac 

przedszkolaków/uczniów 

zgłaszanych przez 

placówki oświatowe  

 

Dane kontaktowe 

nauczyciela 

w przypadku prac 

przedszkolaków/uczniów        

zgłaszanych przez 

placówki oświatowe 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Dane kontaktowe 

uczestnika 
 

Kategoria wiekowa 

 

               do 10 lat                   11 – 16 lat                  powyżej 16 lat 

 

ZGODY: 

1. Wyrażam zgodę na udział w/w osoby małoletniej w konkursie plastycznym „Polska to My”, 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w/w osoby przez 

Organizatora na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych, 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej w/w osoby, wykonanej w 

ramach niniejszego konkursu, do celów promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych, 

4. Wyrażam zgodę na rejestrowanie i publikacje wizerunku w/w osoby w związku w organizacją 

niniejszego konkursu. 

Data i czytelny podpis:   
 

 rodzica lub opiekuna 

/w przypadku osób 

niepełnoletnich/ 

 uczestnika konkursu  

 

 

Metryczkę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i przykleić na odwrocie 

konkursowej pracy. 
 

Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – Biuro Obsługi  

Klienta lub pokój 308, II piętro) do 14 maja - decyduje data wpływu!!!  


