
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 2021

“NASZA OJCZYZNA”

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Skierowany dla uczniów klas I – IV i V – VIII szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU:

• CELE KONKURSU

• Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.

• Kształtowanie  wśród  dzieci  świadomości  i  emocjonalnego  przywiązania  do
tożsamości narodowej.

• Tworzenie kreatywnego wkładu w upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji

3 maja poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

• Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi
państwowej.

• Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego
kraju.

• Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do
czynnego zaangażowania w różne formy pomocy. 

• Popularyzacja oryginalnej  twórczości plastycznej dzieci,  prezentującej postawy
szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar,
przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla
jej dobra.

• Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za
wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.

• ORGANIZATOR 

• Organizatorem  konkursu  plastycznego  jest  Poseł  na  Sejm  RP  Przemysław
Drabek wraz z Forum Młodych PIS Bielsko-Biała.



• Adres Organizatora: Biuro Poselskie Przemysława Drabka, ul. Mostowa 1, 43-
300 Bielsko-Biała.

• Formy  kontaktu  z  Organizatorem:  tel.  888  495  225,
adres email: konkurs.naszaojczyzna@gmail.com

•  ZASADY KONKURSU

• Konkurs  jest  adresowany do uczniów szkół  podstawowych w dwóch grupach
wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. 

• Uczestnicy  konkursu wykonują  pracę plastyczną,  której  tematem jest:  „Nasza
Ojczyzna”. 

• Na  każdej  pracy  koniecznie  musi  się  znaleźć  symbol  narodowy  (flaga
państwowa,  godło,  hymn)  lub  białoczerwony  motyw  (prace  bez  przynajmniej
jednego symbolu lub motywu nie będą oceniane). 

• Format  pracy  plastycznej  dowolny,  technika  wykonania  dowolna  płaska.  Mile
widziane łączenie dwóch lub kilku technik:) 

• Prace wykonane na konkurs muszą być pracami własnymi,  niepublikowanymi
wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs
jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

• Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. 

• Zdjęcie  (dobrej  jakości)  prezentujące  pracę  wraz  ze  zgodą  na  przetwarzanie
danych  osobowych,  wzór  której  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
regulaminu,  a  także oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła,  wzór
którego stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego regulaminu należy nadesłać  w
terminie  do  28.05.2021  r.  włącznie na  adres  mailowy:
konkurs.naszaojczyzna@gmail.com

• W  treści  wiadomości  mailowej  należy  również  wpisać  dane  pracy  wg
następującego wzoru: pełna nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko,
imię i nazwisko dziecka, klasa, telefon kontaktowy.

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 

• Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych. 

• Jury oceniające prace zostanie powołane przez Organizatora konkursu. 

• Wykonanie pracy plastycznej,  a  także wysłanie jej  na przedstawiony powyżej
adres mailowy w wyznaczonym terminie jest równoznacznie z wyrażeniem zgody



przez uczestnika konkursu oraz jego prawnego opiekuna na wszystkie punkty
niniejszego regulaminu.

•  OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 15.06.2021 r.

• Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie www
Posła na Sejm RP Przemysława Drabka oraz na oficjalnym profilu FB posła wraz
ze zdjęciami prac konkursowych.

• Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo.

V.  NAGRODY GŁÓWNE

• Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii
trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.

• Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku
wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

• Nagroda specjalna dla szkoły z największą liczbą uczestników.

• POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady

i warunki prowadzenia konkursu.

• Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niekompletne  lub  opóźnione
zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

• Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. 

• W  uzasadnionych  przypadkach  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmian  
w regulaminie.



• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

• Ewentualne  spory  między  Organizatorem,  a  uczestnikiem  konkursu  zostaną
rozstrzygnięte polubownie.

• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkurs

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   

Ja  niżej  popisana/podpisany  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych
syna/córki*  …...............................................................  (imię  i  nazwisko  dziecka)   na
potrzeby przeprowadzenia konkursu plastycznego “Nasza Ojczyzna”.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

Deklaruję,  że zapoznałam/em się  z  informacjami  dotyczącymi  przetwarzania danych
osobowych zgodnie z art.  13 i  14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

….............................................................................

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić



Oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła plastycznego

Ja niżej podpisany/a prawny opiekun, oświadczam, że uczestnik/czka konkursu (imię i
nazwisko  dziecka)
……………………………………………………………………………………………….. 

jest autorem(ką) pracy nadesłanej na konkurs plastyczny „Nasza Ojczyzna” i zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U.
2020 poz. 288) dysponuje prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi do tej pracy
plastycznej. Jednocześnie oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Forum Młodych
Bielsko-Biała, będący Organizatorem konkursu plastycznego „Nasza Ojczyzna” prawa
autorskie  majątkowe  na  wszelkich  polach  eksploatacji,  w  szczególności  na  polach
obejmujących: 
- wydruk dzieła,

- wprowadzanie do pamięci ogólnie dostępnego komputera, 

- udostępnianie w sieciach komputerowych (Internecie).

….............................................................................

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


