
REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

 

„Mój bohater historyczny" 
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
 

 

ORGANIZATORZY: 

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w dz. Rembertów m.st. Warszawy 

ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa 

Dom Kultury „Wygoda” 

ul. Koniecpolska 14, 04-267 Warszawa 

 

CELE KONKURSU 

 

• zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania historii 

• kształtowanie postawy patriotyzmu w nawiązaniu do postaci ważnych w historii  

            Polski 

• rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i  

           młodzieży 

• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:  

 a) kategoria I – od 4 do 6 lat 

 b) kategoria II – od 7 do 10 lat 

 c) kategoria III – od 11 do 15 lat 

 każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę wykonaną indywidualnie, organizator nie 

przyjmuje prac zbiorowych 

 pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł 

pracy lub nazwę  zilustrowanego bohatera.  

 do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać 

rodzic lub opiekun uczestnika konkursu. 

 nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i 

publikowania prac konkursowych w celach promocyjnych instytucji kultury. 

 złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 

 osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu swoich danych osobowych. 

 

 ZADANIE KONKURSOWE 

 

         Zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu postaci historycznej, która moim   

         zdaniem jest bohaterem lub postacią ważną dla Polski 



 FORMA PRACY 

 

•  format pracy A3 

•  technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne) 

•  proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak,  

            kredki, wyklejanki, kolaże. 

 

 TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 

 

Termin dostarczania prac upływa 17 listopada 2017 r. Prace konkursowe należy złożyć 

osobiście w: 

Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 51  (ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa)  

lub w  

Domu Kultury „Wygoda” (ul. Koniecpolska 14, 04-267 Warszawa) 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

Komisję konkursową powołają Organizatorzy. Przy ocenie prac komisja będzie kierować 

się następującymi kryteriami: 

•  sposób ujęcia tematu, zgodność z tematyką 

•  walory artystyczne 

•  oryginalność projektu 

•  kompozycja 

•  własna interpretacja 

• samodzielność wykonania pracy 

 

 FINAŁ KONKURSU 

 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora do 27 

listopada 2017 roku.  

Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie i mailowo o wygranej 

oraz o sposobie odbioru nagród i wyróżnień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 
KONKURS PLASTYCZNY „Mój bohater historyczny” 
 
 
Karta uczestnictwa / Oświadczenie 
 
………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika   
 
………………………………… 
Wiek uczestnika 
 
……………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego  

 
…………………………………………………………………… 
Telefon i/lub adres e-mailowy  
 
 
Oświadczam, że: 
 

1) akceptuję Regulamin Konkursu, 
2) przysługuje mi pełnia majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do nadesłanych prac i 

przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogłyby 
skierowane do Organizatora konkursu w związku z nadesłanymi pracami, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im. 
Jana Pawła II w Dz. Rembertów m.st. oraz Dom Kultury „Wygoda” na potrzeby konkursu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz.833 z 
pózn. zm.), 

4) wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach sprawozdawczych 
dotyczących Konkursu w przypadku gdyby z tego wydarzenia powstał materiał fotograficzny, 

5) udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatora do 
korzystania przez czas nieokreślony z nadesłanych przeze mnie prac w celu informacyjnym o 
działalności Organizatora (w tym: do wystawy pokonkursowej). W tym zakresie Organizator 
będzie uprawniony do zwielokrotnienia prac techniką drukarską lub cyfrową, publicznego 
wystawienia lub wyświetlenia prac, umieszczania ich na wystawach, w katalogach, książkach, 
w prasie albo w materiałach sprawozdawczych lub promocyjno-reklamowych, wprowadzenia 
prac do pamięci komputera, publikacji prac na stronie internetowej Organizatora 
www.bprembertow.waw.pl, www.dkwygoda.waw.pl  oraz publikacji na profilach 
społecznościowych Organizatora. Licencja ta jest niewyłączna a nadto nie umożliwia 
Organizatorowi udzielenia sublicencji. 

6) wyrażam zgodę na zniszczenie pracy, jeżeli przed zniszczeniem Organizator nie zostanie 
wezwany do zwrotu pracy. 

 

 

…………………………                        ................................................................. 
Miejscowość, data                                Czytelny podpis rodzica lub opiekuna              

                                                            prawnego uczestnika konkursu 

http://www.bprembertow.waw.pl/
http://www.dkwygoda.waw.pl/

