
Historia w kolorach – Polskie Święto Niepodległości  to konkurs edukacyjny skierowany 

do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Jego głównym celem jest 

zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej 

i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego  

Historia w kolorach – Polskie Święto Niepodległości   

 

Biblioteka Publiczna w Igołomi oraz Biblioteka Szkolna Gminnego Centrum Edukacji w 

Igołomi zaprasza uczniów klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Konkursie 

Plastycznym na plakat związany z obchodami  Narodowego Święta Niepodległości. Praca 

powinna zawierać  elementy związane z symbolami narodowymi (takimi jak godło, hymn,  

barwy biało-czerwone czy flaga) lub ważnymi dla Polaków wydarzeniami historycznymi. 

Cele konkursu: 

• rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej; 

 

Warunki uczestnictwa: 

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych   

• technika prac dowolna (bez prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych); 

• format prac A4 lub A3; 

• praca powinna być wykonana indywidualnie; 

• prace muszą być opatrzone danymi zgłoszeniowymi (imię i nazwisko, klasa, szkoła) 

• TERMIN SKŁADANIA PRAC: 15.11.2021r. 

• prace należy przynieść do Biblioteki lub przesłać na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna 

Filia w Igołomi  

Igołomia 252 

32-125 Wawrzeńczyce 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników dnia 25 listopada 2021 r. 

 

 



Jury i nagrody: 

• prace oceni powołane przez organizatorów Jury  

• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe lub książkowe. 

 

Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród. 

 

Informacje dodatkowe: 

• przesłane prace przechodzą na własność organizatora; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich;  

 

Załączniki: 

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych 



 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Bibliotekę 

Publiczną w Igołomi oraz Bibliotekę szkolną Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi Konkursie 

Plastycznym Historia w kolorach – Polskie Święto Niepodległości 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

.. 

(imię i nazwisko) 

w  Konkursie Plastycznym Historia w kolorach – Polskie Święto Niepodległości   

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka 

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy  i adresu 

szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 

r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na  nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach 

utrwaleń.  

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

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

 

 


