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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „HISTORIA ORŁA BIAŁEGO”  
 
Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole 

polskiej państwowości. To znaki najważniejsze, wyrażające naszą tożsamość, wokół których 

gromadzi się wspólnota obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy podczas świąt państwowych czy innych 

doniosłych wydarzeń w życiu polskiego społeczeństwa chcemy w szczególny sposób poczuć 

łączącą nas więź, odwołujemy się właśnie do tych symboli. Są one dla wszystkich Polaków 

wyjątkowo cenne. Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest prawem i 

obowiązkiem każdego z nas.   

 

                                                             Przedmiot regulaminu  
 

§ 1  

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym „HISTORIA ORŁA BIAŁEGO”,  zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny 

prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.  

 

Cel konkursu  
§ 2  

 

1. Konkurs ma na celu: 

 rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i 

młodzieży,  popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych 

symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,  

 propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,  

 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,  

  rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,  

 zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca 

nowoczesnego patriotyzmu.  

 

2. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac 

plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów,  

o których mowa w § 5 regulaminu. 

 

Organizatorzy konkursu  
§ 3  

 

1. Organizatorami konkursu są:  

Wójt Gminy Borów – Waldemar Grochowski 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim 

 

 



 

 

 

Uczestnicy konkursu 
§ 4  

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy 

Borów. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:  

 przedszkola i klasy 0 

 klasy I-III 

 klasy IV-VII 

 

Praca konkursowa  
§ 5  

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:  

 

 temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania 

państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą 

przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;  

 rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość –  do 150 cm; 

szerokość –  do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;  

  forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, 

rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;  

  materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;  

 praca musi zostać wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;  

 udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, 

wystawach itp. 

  

Warunki udziału w konkursie  
§ 6  

 

1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, 

nadesłane lub dostarczone do 10 kwietnia 2018 r. do sekretariatu Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.  

4. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się 

znaleźć dopiski: „Praca na konkurs –„HISTORIA ORŁA BIAŁEGO” oraz „Kategoria – 

………... „ (wskazanie kategorii zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu). 

5. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów 

oceny:  

 zgodność pracy z tematem konkursu,  

 oryginalność/kreatywność,  

 walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.  

 

6. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu 

komisja konkursowa wybierze  po trzy najlepsze prace w każdej z  kategorii. 

7. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.  

8. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych  nastąpi do 20 kwietnia 2018 r.  

9. Decyzja komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie 

przysługuje od nich odwołanie.  

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 3 maja 2018 r.  

11. Prace konkursowe, pozostają w posiadaniu organizatora konkursu. 



 

 

 

 

Nagrody  
§ 7  

 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi 

organizator konkursu. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości w dniu 3 

maja 2018r.  

2. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac 

konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na 

stronach internetowych szkół i Gminy Borów.  

 

Dane osobowe  
§ 8 

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:  

 

 przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych,  

  nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w 

Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o 

miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji 

konkursu.  

 

 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na udział w konkursie.   
 

.............................................................  

(miejscowość, data)  

 

.............................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu  

 

………………………………………………….  

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)  

 

................................................................................................................  

(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu)  

 

 

Oświadczenie  

Działając w imieniu:  
 

...................................................................................................  

(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu)  

 
niniejszym oświadczam, co następuje:  

1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. uczestnika 
konkursu,  

2) zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu„HISTORIA ORŁA BIAŁEGO”, akceptuję jego treść i 

zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,  

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w Internecie i w 

wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne prezentowanie wizerunku i pracy 

konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie uroczystości o patriotycznym charakterze,  

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla potrzeb 

przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy konkursowej podczas 

wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych,  

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do 
ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,  

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i 

na zasadzie wyłączności przenosi na organizatora  autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących 

polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych:  

 

 

.........................................................................  

(miejscowość, data)  

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

(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)  
 Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica 

dziecka lub jego opiekuna prawnego. 
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