
                                  REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO online na: 

"Kartkę patriotyczną z życzeniami dla Polski z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 11  listopada” 

ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii 

 

CELE KONKURSU: 
Przypominanie o tradycjach patriotycznych.  
Kształtowanie patriotyzmu na filarze tradycji niepodległościowych narodu polskiego. 
Pobudzenie kreatywności twórczej przez wprowadzenie do prac elementów związanych             
z historią Niepodległości Polski. 
Rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

1. Przedmiotem konkursu są: 
prace plastyczne o tematyce patriotycznej, wykonane przez uczniów szkół 
podstawowych z Gminy Bogoria w formie kartki pocztowej z życzeniami, nawiązujące 
tematycznie do symboli i wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę, przesłane w formie zdjęcia drogą mailową na adres 
Organizatora.  

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Bogoria. 
Każda szkoła dokonuje wstępnej oceny prac wykonanych przez dzieci i przesyła do 
Organizatora konkursu po 6 prac z każdej kategorii wiekowej. Prace konkursowe 
mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo. Oceniane będą w dwóch 
kategoriach wiekowych. 
a.  Klasy I-V  
b.  Klasy VI – VIII 

KRYTERIA OCENY 

1. Prace konkursowe mogą być wykonywane w dowolnej technice; malarskiej, 
graficznej, rysunkowej, mieszanej itp. z zachowaniem formy kartki pocztowej. 

2. Komisja powołana do oceny prac będzie brała pod uwagę zgodność pracy z ideą 
konkursu, technikę wykonania, pomysłowość, wyraz artystyczny. 

3. Prace na konkurs należy przesłać w formacie zdjęcia JPG. Praca powinna zawierać 
metryczkę z danymi; nazwiska i imiona wykonawców pracy, nazwę szkoły i klasy do 



której uczęszczają, dane opiekuna artystycznego uczestników konkursu pod którego 
kierunkiem praca została wykonana.  

4. Opiekun artystyczny przesyła prace konkursową do dnia 06 listopada 2020r. drogą 
mailową na adres gok0@gazeta.pl wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych w formie skanu. /Załącznik do Regulaminu./  

5. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu dokona oceny i wyłoni 
laureatów przyznając – I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w Regulaminie 
konkursu. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na https://pl-pl.facebook/GOKBogoria/             
10 listopada 2020r. 

3. Nagrody i dyplomy dla Laureatów konkursu będą do odbioru w Domu Kultury w 
Bogorii od dnia 12 listopada 2020r. 
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