
 

REGULAMIN 

 
Konkursu plastyczno - literackiego „Kiedy mówię Polska…” organizowanego z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. 

 
 

Przedmiot i cele konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie pracy plastycznej (technika 

dowolna) nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości i dostarczenie jej do 

Urzędu Gminy w Turawie do 19.11.2021 r. 

2. Przedmiotem konkursu literackiego jest napisanie wiersza o tematyce Patriotycznej  

i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Turawie do 19.11.2021 r. 

 

3. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie kreatywności, wyobraźni, uzdolnień plastycznych, wrażliwości 

artystycznej dzieci, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie, 

 wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych, 

 rozwijanie umiejętności literackich i twórczych, 

 popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych i wzmocnienie uczuć 

patriotycznych dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. Konkurs przeprowadza Wójt Gminy Turawa, będący reprezentantem Gminy Turawa: 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z terenu Gminy Turawa w wieku  

3 - 15 lat, w trzech kategoriach wiekowych. 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

4. Każde dziecko może dostarczyć jedną pracę plastyczną lub literacką.  

5. Na odwrocie prac prosimy podać imię, nazwisko, adres i wiek dziecka.  

6. W przypadku prac zbiorowych (dotyczy całej szkoły, bądź przedszkola), prosimy  

o podanie nazwy i adres placówki. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny, 

8. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: Pracę konkursową, wypełnione, podpisane, 

a Oświadczenie uczestnika konkursu, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Ocena prac i nagrań oraz komisja konkursowa 

 

Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołana przez Wójta Gminy Turawa według 

następujących kryteriów: 

 estetyka wykonanych prac,  

 oryginalność i pomysłowość,  

 wkład pracy i samodzielność w wykonaniu,  

 walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania)  



 wiersze będą oceniane pod względem pomysłowości, interpunkcji, ortografii i ogólnych 

wrażeń artystycznych,  

 prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 

Prawa autorskie 

 

1. Przekazanie pracy plastycznej czy recytatorskiej na Konkurs przez autora jest 

równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 1), o 

udostępnieniu wizerunku uczestnika oraz, że przysługuje mu prawo do przekazanej 

pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji 

na korzystanie z prac przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na 

następujących polach eksploatacji:  

a. druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie; 

b. upublicznienie lub używanie w Internecie na stronie Facebook Gmina Turawa oraz 

Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos i stronie internetowej (www.turawa.pl), w 

innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia (np.: nośniki 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 

pamięci komputera); 

c. prezentowanie prac na wystawie w Urzędzie Gminy Turawa, pozostających w 

związku  

z celami konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

 

 

Nagrody i ogłoszenie wyników 
 

1. Organizator przewiduje dla autorów najlepszych trzech prac, w każdej kategorii nagrody 

rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników. 

2. Wyniki konkursu oraz wybrane prace plastyczne i literackie zostaną opublikowane na 

profilu facebook Urzędu Gminy Turawa oraz na stronie internetowej (www.turawa.pl) do 

15.12.2021r. Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach kwartalnika „Fala”. 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym  

w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turawa.pl/
http://www.turawa.pl/

