
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

W KOŃSKICH 

 
 

Regulamin konkursu plastycznego  na plakat lub kartkę o tematyce 

patriotycznej 
 

pod hasłem  
 

Końskie i okolice widziane oczami młodego 
patrioty 

 

I  ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1.   Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, 
kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec 
własnego państwa, rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz 

uzdolnień uczniów. 

2.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, którzy spełnią wymogi 

niniejszego regulaminu. 
 

 

3.   Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w 
Końskich. 

 

II  ZASADY KONKURSU 

1. Tematem prac pt.: „Końskie i okolice widziane oczami młodego 

patrioty” jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna 
interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, 
postaw, itp.  

2.   Prace muszą być wykonywane w formie plakatu: format 100 x 70cm 

lub kartki: format dowolny. Dopuszczalne jest wykorzystanie 
różnorodnych środków, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki 



komputerowej, fotografii, formy 3D, decoupage, scrapbooking, i 

innych w celu ukazania przez młodych twórców uczuć, skojarzeń i 
przemyśleń wynikających z analizy źródeł historycznych. 

 
3. Uczniowie wykonują prace indywidualne lub grupowe. Mogą korzystać 

z opieki artystycznej nauczycieli.  

 
4. W terminie do 25 maja 2018 roku prace należy złożyć w radiowęźle  

I LO w Końskich wraz z danymi uczestnika, tj. imię, nazwisko, klasa. 

 
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, które 

wcześniej nie były publikowane i nagradzane.  
 
 

6.  Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.  
 

 III  ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez 
organizatora.  

2. Jury przeprowadza formalną kwalifikację prac (zgodność 

z regulaminem), a następnie  dokonuje ich oceny, uwzględniając 
walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.  

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.  

 

4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu.  

 
 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 
autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.  

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady 
Konkursu.  

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.  
 

 


