
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Polska zawsze w sercu moim” 

Konkurs plastyczny „Polska zawsze w sercu moim” zorganizowany z okazji obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada. 

 

§ 1 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger. 

 

§ 2 Cele konkursu 

1. Cele: 

• Uczczenie 102-lecia odzyskania Niepodległości. 

• Pielęgnowanie i budowanie postaw patriotycznych. 

• Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

• Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

• Integracja środowiska szkolnego, polonijnego. 

 

§ 3 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do motywów 

związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, motywów kojarzących się z Polską. 

Praca może zawierać własny tekst lub cytat nawiązujący do tematyki Konkursu. 

2. Technika wykonania pracy dowolna np: wydzieranka, kolaż, malarstwo, rysunek. 

3. Format pracy: A4-A3. 

4. Wykonanej pracy należy wykonać zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, dobrej jakości, dobrze 

prezentujące pracę konkursową. 

 

§4 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w 

Stavanger oraz dzieci w wieku  od 4 lat do 14 lat, zamieszkałych w regionie Rogaland. 

2. Konkurs podzielony jest na trzy grupy wiekowe: 

• Grupa I – 4latki, 5latki, klasa 0 (roczniki: 2014-2016) 

• Grupa II – klasa I, klasa II, klasa III (roczniki: 2011-2013) 

• Grupa III – klasa IV, klasa V, klasa VI (roczniki: 2006-2010) 

 

 

§ 5 Warunki uczestnictwa: 

1. Praca powinna być dziełem jednego autora. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

4. Na odwrocie praca powinna być podpisana: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu. 
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5. Pracy konkursowej należy zrobić zdjęcie, na którym będzie ona dobrze widoczna *bez 

zbędnego tła i przedmiotów). 

6. Zdjęcie pracy konkursowej należy wysyłać do 07.11.2020r. na adres e-mail: 

katarzyna.b@szkolawstavanger.no 

W mailu należy podać 

• Imię i nazwisko autora. 

• Rok urodzenia autora. 

• Adres e-mail oraz nr telefonu do rodzica zgłaszającego pracę. 

• Klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej 

Szkoły Sobotniej podanych danych osobowych w kontekście konkursu plastycznego „Polska 

zawsze w sercu moim“ 

7. Zdjęcia prac przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

§6 Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator. 

2. Decyzje komisji są ostateczne. 

3. Prace będą oceniane na podstawie zdjęcia pod względem następujących kryteriów; 

• zgodność z tematem konkursu, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania, 

4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych. Przewiduje się po 3 laureatów w 

każdej kategorii wiekowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.11.2020 r.. na stronie FB Polskiej Katolickiej Szkoły 

w Stavanger oraz zostaną wysłane do uczestników konkursu. 

7. Z powodu zaistniałej sytuacji związanej z wirusem COVID-19, decyzja o sposobie wręczenia 

nagród i dyplomów zostanie ogłoszona w dniu przekazania wyników konkursu. 

8. Zdjęcia nadesłanych prac konkursowych zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie 

internetowej i szkolnym FB. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w wyniku 

zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. 

2. Pytania prosimy kierować bezpośrednio do Katarzyny Bugajskiej e-mail: 

katarzyna.b@szkolawstavanger.no 
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