
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Polska zawsze w sercu moim -zakładka do książki” 

 

Konkurs plastyczny pt. „Polska zawsze w sercu moim – zakładka do książki” zorganizowany 

jest z okazji nadchodzących obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

 

§ 1 Organizator konkursu 

 

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

 

§ 2 Cele konkursu 

1. Cele: 

 

• Wybranie jednej lub kilku prac, które w całości lub części zostaną wykorzystane 

do stworzenia zakładki/zakładek do książek. Będą one upominkami dla naszych 

uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły.  

• Uczczenie 103 rocznicy odzyskania Niepodległości. 

• Pielęgnowanie i budowanie postaw patriotycznych.  

• Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za 

jego trwanie. 

• Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

• Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

• Integracja środowiska szkolnego, polonijnego. 

• Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu. 

 

§ 3 Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pierwszej strony zakładki do książki 

nawiązującej do tematyki Narodowego Święta Niepodległości.  

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

format A4 w poziomie. 
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§ 4 Uczestnicy konkursu 

 

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

Stavanger. 

 

§ 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. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.  

5. Prace należy składać w administracji Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w 

Stavanger (sala 115) w sobotę 06.11.2021 r. - podczas zajęć. 

Można się również umówić indywidualnie co do miejsca i czasu przekazania pracy. W 

tym celu należy wysłać wiadomość na adres:  katarzyna.b@szkolawstavanger.no 

 

§ 6 Zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje 

Organizator.  

2. Decyzje komisji są ostateczne. 

3. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych. 

4. Poniższe kryteria będą uwzględnianie przy ocenie prac konkursowych: 

• zgodność z tematem konkursu,  

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania, 

• kompozycja. 

5. Wybór pracy/prac do projektu zakładki będzie zależał również od możliwości 

technicznych realizacji projektu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
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7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.11.2021 r. na stronie www i FB Polskiej 

Katolickiej Szkoły w Stavanger oraz zostaną wysłane do uczestników konkursu. 

8. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 14 listopada podczas obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości. Wtedy też zostaną zaprezentowane na wystawie 

oryginały prac.  

9. 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 

 

mailto:katarzyna.b@szkolawstavanger.no


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Polska zawsze w sercu moim -zakładka do książki” 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i Nazwisko ........................................................................................................................... 

Data urodzenia ............................................................................................................................. 

Klasa w Polskiej Szkole ............................................................................................................... 

adres e-mail i nr telefonu rodzica zgłaszającego pracę ................................................................ 

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

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej Szkoły 

Sobotniej podanych danych osobowych w kontekście konkursu plastycznego „Polska zawsze 

w sercu moim – zakładka do książki“ 

 

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

data          podpis 

 

Kartę należy wydrukować i dołączyć do pracy konkursowej. 


