
„Niepodległość w oczach dzieci”  

Konkurs plastyczny  

dla uczniów Szkoły Podstawowej 

 

  

R E G U L A M I N 

 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu 

 

 Cel konkursu:  

 upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie 

świadomości narodowej i obywatelskiej, 

  zainteresowanie historią niepodległości Polski oraz osobą Marszałka  

Józefa Piłsudskiego,  

 ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny 

oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni, 

 promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej.  

 

Zasady uczestnictwa:  

 adresaci konkursu: konkurs skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych 

uczniów: I kategoria skierowana do uczniów z klas I - III szkoły podstawowej, 

II kategoria skierowana do uczniów z klasy IV - VII szkoły podstawowej z 

terenu gminy Podedwórze, 

 tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący dnia 11 listopada 

1918 roku, historii niepodległości Polski oraz osoby Józefa Piłsudskiego, 

 prace powinny zostać wykonane samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe 

nie będą oceniane),  

 technika prac: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane płaskie, 

 format prac A3,  

 każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną 

metryczkę identyfikacyjną. 

Terminarz:  

 termin składania prac upływa dnia 30 października 2017 roku,  



 prace wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia prosimy dostarczyć na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu, Podedwórze 48/4 (od 

poniedziałku do soboty w godz. 8
00

 – 16
00

), 

 informacja o wynikach dostępna będzie na stronie internetowej www.gmina-

podedworze.pl oraz na portalu społecznościowym facebook Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Podedwórzu, 

 podsumowanie konkursu odbędzie się dnia podczas Gminnych Obchodów 

Święta Niepodległości w Podedwórzu, a zwycięzcom zostaną wręczone 

atrakcyjne nagrody. 

 

Postanowienia końcowe:  

 prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów,  

 organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez zgody autora.  

 

 

 

Metryczka identyfikacyjna (na odwrocie pracy): 

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

Klasa: ……………………  

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….  

                                                                                 (podpis autora pracy) 

 

 

 

 

http://www.gmina-podedworze.pl/
http://www.gmina-podedworze.pl/

