
Regulamin Konkursu plastycznego  

„I TYLKO PAMIĘĆ POZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY’’ 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 
341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie ul. Oławska 3. tel:226386128  
 
2. Celem konkursu jest: 
a) wzbudzanie zainteresowania uczniów ważnymi wydarzeniami z historii Polski 
b) integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia 
c) kształtowanie patriotyzmu 
d) wyzwalanie kreatywności 
e)rozwijanie talentów plastycznych 
  
II. Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko  z klas 7-8. 
  

II. Warunki udziału w konkursie 
1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są 

całkowicie dobrowolne 
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły lub 

placówki opiekuńczej, właściwych dla uczestnika konkursu. Te instytucje 
przekazują organizatorowi prace konkursowe. 

4. Jedna szkoła /placówka może zgłosić nie więcej niż cztery prace.  
ZASADY KONKURSU ; 

2. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną. 
3. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. 
4. Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu : ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
5. Praca może zostać wykonana dowolną płaską techniką barwną/ barwny rysunek, 
malarstwo, grafika, kolaż/. A3 lub A2 (uczniowie klas 7-8) 
6. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie. 
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz prawidłowo wypełnionych 
i  dołączonych do pracy  formularzy konkursu,( którego wzór stanowią załącznik nr 1  i 
załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu ), na adres: Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. 
Oławska 3 , 01-494 Warszawa       
 do dnia 23  marca 2020 r. 
  
IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie. 
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia 
Organizatora na podstawie następujących kryteriów: 
a) zgodność pracy z tematyką, 
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c) wkład pracy 
d) ogólne wrażenia estetyczne. 
 
2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone. 
3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna. 



4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  31 marca 2020r. Termin ogłoszenia wyników 
i   lista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP 341. 
5. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół  
o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.   
Przewidziany termin uroczystości wręczenia nagród  zostanie podany do każdej ze 
szkół biorących udział w konkursie 
 
  
VI. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sp.341 edu.pl 
2. Nadesłane prace  podlegają zwrotowi. Prace można odebrać 

po zakończeniu wystawy . 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 
2. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „I 
TYLKO PAMIĘĆ POZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY’’ w celach 
wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 
1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z 
późniejszymi zmianami/i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do 
wykorzystania prac dziecka  w publikacjach  o których zdecyduje organizator”. 

  
                                                                               Osoba odpowiedzialna za konkurs: 
                                                                       
                                                                        Alicja Lasoń Długosz   Tel. : 509547575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego      :   

  „I TYLKO PAMIĘĆ  POZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY’’. 

  
 
 

Nazwisko i imię autora 
 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

Tytuł pracy 
 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

Nazwisko i imię opiekuna 
(nauczyciela) 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 
 

Nazwa i adres szkoły , telefon 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego : 

   „I TYLKO PAMIĘĆ POZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY’’. 

 

   
 
 

Nazwisko i imię autora 
 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

Tytuł pracy 
 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

Nazwisko i imię opiekuna 
(nauczyciela) 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 
 

Nazwa i adres szkoły , telefon 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego : 

:    „I TYLKO PAMIĘĆ POZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY’’. 

 

                                                                           

                                                                 

                                                               Oświadczenie: 

   

............................................................. 

(miejscowość, data) 

............................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 

................................................................................................................ 

(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika 

konkursu) 

 

Oświadczenie 

  

Działając w imieniu:  

................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu) 

niniejszym oświadczam, co następuje: 

1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego  oświadczenia 



2) zapoznałam /łem się z regulaminem konkursu „I TYLKO PAMIĘĆ POZOSTAŁA PO TEJ 

KATYŃSKIEJ NOCY’’, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika 

w internecie i w wybranych przez Organizatora konkursu mediach, a także na publiczne 

prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie 

uroczystości o patriotycznym charakterze, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z 

prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń i uroczystości o charakterze 

patriotycznym, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych,  

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, 

przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych, 

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik 

nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora  

autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji w 

rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej 

publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a 

także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w 

dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, 

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w 

szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, 

przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu, 

d) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu uczestnik wraz 

z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na 

Organizatora wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy. 

 

.........................................................................   

(miejscowość, data)   

                                                                          

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

(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 

 

 



* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica 

dziecka lub jego opiekuna prawnego. 

 

 

 

 


