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Regulamin Regionalnego Konkursu Plastycznego 

Zapisane obrazem – Kresy Henryka Sienkiewicza 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs organizuje Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa      

Dolnośląskiego (UMWD), a realizatorem jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna  

we Wrocławiu (DBP). 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje o 

konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie UMWD:  

http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/aktualnosci/ oraz na stronie 

DBP:http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/aktualne-wydarzenia/konkursy . 

3. Konkurs jest dwuetapowy: 

- I etap – powiatowy  

- II etap – wojewódzki  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.  

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

 

1. Pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich kresów. 

2. Utrwalanie poczucia patriotyzmu wśród młodzieży. 

3. Zapoznanie z twórczością Henryka Sienkiewicza. 

4. Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego. 

5. Inspirowanie do wyrażania swoich uczuć w twórczości plastycznej. 

6. Wyszukiwanie młodych talentów. 

7. Pobudzanie tożsamości i świadomości o polskości Kresów. 

 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na  Dolnym 

Śląsku. 

2. Prace są realizowane indywidualnie. 

3. Uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.  

4. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.  

 



 

§ 4  

Praca konkursowa 

 

1. Przedmiotem konkursu jest praca malarska, której motywem przewodnim jest obraz Kresów 

Wschodnich. Praca powinna być inspirowana „Trylogią” Henryka Sienkiewicza. 

2. Dopuszczalna technika wykonania prac: akryl, tempera, olej, akwarela, gwasz.  

3. Format nie mniejszy niż A3.  

4. Liczba nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona. 

5. Przesyłanie prac:   

 na etapie powiatowym uczestnik konkursu przesyła pracę wyłącznie pocztą  

do  Biblioteki Pedagogicznej przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 

ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, z dopiskiem na opakowaniu: „Zapisane obrazem 

–Konkurs malarski” – ważna data dostarczenia pracy do biblioteki, a nie stempla 

pocztowego 

 na etapie wojewódzkim Biblioteki Pedagogiczne w miastach powiatowych przesyłają   prace 

na adres: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu ul. Stanisława  Worcella 25-

27, 50-448 Wrocław.  

6. Opis pracy:  

 Wszystkie prace należy zakodować.   Uczestnicy konkursu podpisują prace kodem    

złożonym ze słowa i dwóch cyfr, natomiast w białej, zaklejonej kopercie opatrzonej   swoim 

hasłem umieszczają kartę zgłoszeniową.   

 Karta zgłoszeniowa pracy (w zaklejonej zakodowanej kopercie) zawiera  następujące 

informacje: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu lub adres e-mail, 

nazwa szkoły do której uczęszcza autor, tytuł pracy, krótki opis pracy.   

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych/ zgoda dot. przeniesienia praw      

          autorskich. 

7. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Realizatora etapu powiatowego. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

9. Prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą odsyłane. Organizator    

zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.  

10. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej  

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi w innych konkursach.  

11. Zgłaszane prace malarskie muszą być własnością autorów.  

12. Uczestnicy zgłaszający prace malarskie ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że  dostarczona 

praca nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło  autorskie zgłaszającego),     

a w razie ich ujawnienia zgłaszający poniesie odpowiedzialność  przewidzianą postanowieniami 

prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu  Cywilnego. 

 

§ 5  

Przebieg konkursu   
 

 03.10.2016 – ogłoszenie konkursu 

 do 27.10.2016 – przekazanie prac do biblioteki powiatowej, 

 do 07.11.2016 – ocena prac na etapie powiatowym, 

 do 10.11.2016 – przekazanie prac przez biblioteki powiatowe do DBP we Wrocławiu,  

 do 20.11.2016 – ocena prac na etapie wojewódzkim,  

 22.11.2016 – ogłoszenie wyników konkursu, 

 grudzień 2016 – uroczysta gala 

 

 

 

 



§ 6 

 Warunki konkursu 

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na   

     przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu dla potrzeb   

     promocyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U.  

     nr 133 poz. 833 z późn. zm. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy malarskiej wraz z podpisaną   

    Kartą zgłoszeniową dołączoną w zaklejonej kopercie zawierającą pisemne Oświadczenie -   

    zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące przeniesienia   

    autorskich praw podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku   

    uczniów niepełnoletnich (zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu). 

 3. Do konkursu nie dopuszcza się prac niezgodnych z normami etycznymi: naruszających   

    godność ludzką, zawierającymi treści dyskryminujące ze względu na narodowość,   

    wyznanie, rasę, przekonania, płeć czy orientację seksualną. 

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej   

    jakości technicznej i niespęłniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.  

 

§ 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 22.11.2016 r.  

2. Lista nagrodzonych osób oraz prac zostanie opublikowana na stronach Wydziału Edukacji   

    i Nauki UMWD oraz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.  

3. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - uczniowie   

    gimnazjum, II kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

4. Prace będzie oceniać Komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

5. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów typu: tablet, czytnik, 

    e- book, album itp. Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w   

    poszczególnych grupach wiekowych. 

 6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punków, przez więcej niż jedną pracę wśród   

    trzech prac najwyżej ocenionych o przyznaniu poszczególnych miejsc w Konkursie,   

    decyduje Przewodniczący Komisji konkursu.  

7. Decyzja Komisji konkursowej dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie   

    podlega odwołaniu. 

 8.  Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

5. W przypadku zbyt małej frekwencji i niezgłoszenia prac w liczbie minimum 20 szt.    

    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac, a w   

    przypadku nieotrzymania w przedłużonym terminie kolejnych zgłoszeń  - do odstąpienia    

    od realizacji konkursu. W takim przypadku nadesłane prace zostaną odesłane do ich   

    autorów. 


