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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PAMIĘĆ I PRZESTROGA 

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

1. Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości historii wśród młodzieży, rozbudzanie 

zainteresowań historycznych, wrażliwości artystycznej, szerzenie patriotyzmu wśród dzieci oraz 

wyczulenie na martyrologię narodu polskiego w czasie II Wojny Światowej. 

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką wojenną oraz 

nawiązującej do hasła PAMIĘĆ I PRZESTROGA. Hasło musi być umieszczone w pracy 

konkursowej ! 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z powiatu 

radomskiego. Uczniowie uczestniczą  w konkursie indywidualnie. 

4. Organizatorem konkursu jest  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 

30 tel./fax (048) 362-13-13. 

mailto:szkola@psp13.radom.pl


5. Konkurs organizowany jest pod patronatem Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-

Kamiennej.  

 

II. TEMATYKA, FORMAT PRAC  

1. Tematem prac jest szeroko rozumiana, przemyślana oraz ujęta w ramy plastyczne idea                      

i samodzielna interpretacja hasła PAMIĘĆ I PRZESTROGA w odniesieniu do II Wojny 

Światowej.  

2. Prace konkursowe mają być wykonane w formacie nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.  

4. Prace nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych.  

5. Praca musi zawierać hasło PAMIĘĆ I PRZESTROGA. 

6. Uczniowie wykonują pracę samodzielnie. Uczestnicy mogą korzystać z opieki artystycznej                

icnaukowejcnauczycieli.  

 

III. PRZEBIEG KONKURSU  

1. Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego 

regulaminie  i przyjmują zgłoszenia uczestnictwa.  

2. W terminie do 4 października 2019 r. należy przesłać lub dostarczyć osobiście prace do 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa 

Poniatowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 30, tel./fax (048) 362-13-13.               

W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy za wysłaną w terminie decyduje data stempla 

pocztowego. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

3. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) 

wypełnioną drukowanymi literami, którą należy umieścić na odwrocie pracy. W celu 

sprawniejszej komunikacji prosimy o podawanie adresów e-mail lub numerów telefonów 

opiekunów lub uczniów biorących udział w konkursie.  



4. Organizatorzy zobowiązują się do powołania Komisji Konkursowej, która przeprowadzi 

formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokonuje ich oceny w skali  

0-10 pkt. uwzględniając walory plastyczne (max. 5 pkt.) i historyczne (max. 5 pkt.) prac.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty 

elektronicznej (w przypadku braku takiego adresu prosimy o podanie kontaktu telefonicznego do 

opiekuna nauczyciela) w terminie do 19 października 2019 r. oraz zamieszczone na stronie 

internetowej PSP Nr 13 w Radomiu.  

 

IV. NAGRODY  

1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata, otrzymują nagrody oraz dyplomy.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

3. Komisja Oddziałowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych 

walorach artystycznych lub historycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.  

 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność PSP Nr 13 w Radomiu i mogą być 

wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale 

społecznościowo-informacyjne itp.)  

 

Organizatorzy: 

Marta Sadowska 693-808-159 

 Edyta Rejmer 517-667-380 

Urszula Kaczmarska 608-616-282 

Marta Śledź 

Adelajda Sobol 

 


