
"Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają 
ich śladem" 

                                                                                                                     Emily Potter 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału 

w konkursie plastycznym pt. 

 

„Pomnik Bohatera” 
 

  

 

Cele konkursu: 
• przybliżenie dzieciom postaci Patrona szkoły 

• pogłębianie wiedzy historycznej 

• rozwój uzdolnień plastycznych 

• promowanie twórczości dzieci 

 

Założenia organizacyjne: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -VIII. 

 

     2.  Z okazji obchodów święta Patrona naszej szkoły chcemy przybliżyć wszystkim 

          uczniom postać Janka Bytnara ,,Rudego”. Bohatera, który stał się jedną z 

          najbardziej znanych postaci walczących o wolną Polskę w czasie II wojny 

          światowej. 

 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu  projektu pomnika 

upamiętniającego postać Janka Bytnara „Rudego”. 

 



3. Praca powinna być wykonana na formacie A4 lub A3 w dowolnej technice 

rysunkowej, malarskiej, kolażu lub w formie przestrzennej ( wielkość do 20 cm). 

 

4. Jeden autor przedstawia do konkursu jedną pracę. 

 

5. Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy 

należy dostarczyć do szkoły ( budynek ul. Małcużyńskiego 4) do p. Ewy 

Mamcarz lub do p. Renaty Gromulskiej. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac nadesłanych na 

konkurs, a także możliwość ich publikacji bez dodatkowego wynagrodzenia z 

tego tytułu. 

 

7. Dane osobowe autorów prac oraz osób koordynujących konkurs w szkole 

zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych 

autorów i osób koordynujących jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału i przeprowadzenia konkursu. 

 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

Termin składania prac: 
           Prace należy dostarczyć do 17 marca 2023 r. 

 

Ocena prac konkursowych: 
1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora 

Konkursu. 

2. Jury weźmie pod uwagę samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, 

estetykę i oryginalność pracy. 

3. Prace konkursowe zostaną ocenione w kategoriach: 

• Klasy I – III 

• Klasy IV – VIII 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników: 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 marca 2023 r. 

2. Lista Laureatów Konkursu zostanie umieszczona w Librusie. 

 

Postanowienia końcowe: 
1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. Wszystkie prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora. 

Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawo do publikacji dzieła. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


