
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego organizowanego 
w ramach projektu  pn. „Historia- świadek dziejów i pamięci młodego 

 pokolenia Gminy i Miasta Sianów” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, realizator projektu pn. 

„Historia- świadek dziejów i pamięci młodego pokolenia Gminy i Miasta Sianów” – 

dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Edycja 

2019.  

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów  z terenu Gminy i Miasta Sianów uczęszczających do klas 

VI, VII i VIII szkół podstawowych ze:   

 *Szkoły Podstawowej nr 1 im. Harcmistrza Janka Bytnara w Sianowie,  

 * Szkoły Podstawowej  im. Ewy Larysy Krause w Dąbrowie,   

 *Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie i  

 *Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 

3. Tematyka konkursu to „Polska Wolna i Niepodległa w oczach uczniów sianowskiej wspólnoty”. 

Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej. 

 

4. Cele konkursu: 

-  popularyzacja wiedzy o odzyskania niepodległości przez Polskę, 

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe uczniów: 

            I kategoria : uczniowie uczęszczający do klas VI i VII  

            II kategoria: uczniowie uczęszczający do klas VIII szkół podstawowych. 

- nie dopuszcza się prac grupowych, 

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną, 

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, 

wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i 

spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła. 

- format prac: A3, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane, 

- prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę, 

- nie należy oprawiać prac, 



 

 

 

- praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu, 

- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty 

zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z Konkursu. 

6. Terminarz: 

-prace należy składać w terminie od 10 października  do dnia 13  listopada 2019 r. do 

Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy ul. Armii Polskiej 23 w Sianowie lub  

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie – do Referatu Rozwoju (pok. Nr 14). 

-decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora lub UGiM w Sianowie, 

- efektem konkursu będzie wystawa prac w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Sianowie,   

a uroczysty wernisaż inaugurujący wystawę odbędzie się 21 listopada o 17.00 godz. w Centrum 

Kultury i Bibliotece Publicznej w Sianowie 

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę (preferowana ilość prac z jednej 

szkoły to 10 prac). 

7. Nagrody: 

- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. W skład komisji wejdą 3 osoby: Adam 

Maciejewski – lokalny artysta/plastyk, Milena Szczepańska – Zakrzewska – malarka/pracownik Urzędu 

Gminy i Miasta Sianów oraz Agnieszka Madej  – pracownik Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w 

Sianowie. 

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i 

oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny, 

- obrady Komisji odbędą się nie później niż do 18 listopada 2019 r. 

- decyzje Komisji są ostateczne, 

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów 

- informacja o dokładnym terminie wystawy i wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 

Konkursu na stronie internetowej Gminy i Miasta Sianów. 

 8. Informacje dodatkowe: 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich, 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i 

promocyjnych konkursu. 

9. Załączniki:  karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY   –  KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
Dane autora pracy: 
 
Imię …...............................................................................      Nazwisko........................................................................... 
 
Adres zamieszkania ..…..................................................................................................................................................... 
 
Telefon : …........................................................ e- mail: ….............................................................................................. 
 
Kategoria wiekowa (zaznaczyć x): 
 
□ I kategoria uczniowie z klas VI i VII 
 
□ II kategoria uczniowie z klas VIII 
 
 
Nazwa i adres  reprezentowanej szkoły …....................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: 
 

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

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych  jest Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Sianowskiej z siedzibą w Sianowie przy ul. 
Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów. 
2. Dane  kontaktowe  administratora danych osobowych: szkolenia.sebastian@gmail.com  
3. Celem zbierania danych jest organizacja konkursu plastycznego  dla uczniów z terenu Gminy i Miasta 
Sianów popularyzującego wiedze o odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
 Odbiorcą danych będzie Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Sianowskiej  oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w 
Sianowie do publikacji wyników konkursu oraz wernisażu wystawy prac pokonkursowych. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

  

 

…………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis rodzica lub za zgodą rodzica nauczyciela i uczestnika 



 

 

 


