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Regulamin IV Gminnego Konkursu Historycznego im. Witolda Pileckiego 
Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej 

 

Konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych 
 

 
 
Organizatorami konkursu są: 
 

- Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie  
- Rada Sołecka wsi Nielepice oraz Stanisław Dam Radny Gminy Zabierzów  
 
 
 

1. CELE KONKURSU: 

 

1.1 Pogłębienie i utrwalenie wśród młodego pokolenia wiedzy historycznej z okresy II 

Wojny Światowej. 

1.2 Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. 

1.3 Propagowanie wśród młodzieży  takich wartości jak: wolność, niepodległość, 

odwaga, miłość do ojczyzny i bohaterstwo. 

1.4 Zachęcanie uczniów do wyrażania swych zainteresowań, wiedzy i emocji poprzez 

twórczość plastyczną.  

 
2. USTALENIA OGÓLNE:  

 

2.1 Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z terenu Gminy          

Zabierzów.  

2.2 Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.  

2.3 Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

2.4 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

  

3. PRZEBIEG KONKURSU:  

 

3.1 Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki do książki na  

podany niżej temat: Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny 

Światowej.  

3.2 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

3.3 Uczestnik może nadesłać tylko jedną nieoprawioną pracę plastyczną. 

3.4 Prace plastyczne wykonane wyłącznie w formacie A3!  

3.5 Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką,  

ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) 

3.6 Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze (nie będą dopuszczane prace wykonane 

na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny). 
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3.7 Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość, nazwę 

szkoły. 

3.8 Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród połączone z pokonkursową wystawą  

odbędzie się  podczas finału Konkursu 19 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy 

wiejskiej w Nielepicach, Pl. św. Floriana 1. 

 

4. NAGRODY  

 

4.1 Przewidziano następujące nagrody regulaminowe: 

                    • nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca 

                    • wyróżnienia dla uczestników 

                    • dyplomy dla uczestników  

4.2 Tytuł laureata konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zajęli I, II i III miejsce.  

 

5. ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO  

 

5.1 Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na 

dyrektorze szkoły, który: 

 

•  Drogą mailową na adres gbpzabierzow@gmail.com zgłasza szkołę do udziału w konkursie  

                   w terminie do 4 października 2019 r. 

•  Powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch  

    nauczycieli, z których co najmniej jeden jest nauczycielem plastyki w celu dokonania     

    wstępnej selekcji prac. 

•  Na etap gminny konkursu szkoła przesyła nie więcej niż 10 najwyżej ocenionych prac. 

•  Uzyskuje zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w etapie  

    gminnym konkursu na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych oraz zgodę na   

    udostępnianie wizerunku dzieci na stronach www. Podpisaną kartę zgłoszenia  

                  (załącznik nr 1) należy wraz z pracą konkursową dostarczyć Organizatorowi.  

•  Przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu terminów (załącznik nr 3).  

 

5.2 Prace uczestników konkursu, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego należy  

                     dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (załącznik nr 1) do Gminnej Biblioteki Publicznej  

                     w Zabierzowie, ul. Szkolna 2 do 31 października 2019 r.  

 

 

6. ORGANIZACJA ETAPU GMINNEGO 

 

6.1 Za organizację i przebieg etapu Gminnego Konkursu odpowiada koordynator konkursu            

Robert Zając  

6.2 Do zadań koordynatora należy: 

• zorganizowanie i przeprowadzenie etapu gminnego  

• przygotowanie wystawy pokonkursowej 

• porządzenie sprawozdania z przebiegu gminnego etapu konkursu  
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7. ZASADY ORAZ PROCEDURY SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRAC 
 

7.1 Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły - członków 

komisji szkolnej. 

7.2 Na etapie gminnym komisję konkursową powołuje Dyrektor Samorządowego Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Zabierzów mgr Aleksandra Małek. 

7.3 O wynikach konkursu na etapie gminnym szkoły zostaną powiadomione emailem  

dnia 08.11.2019 r. 

7.4 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas finału IV Gminnego Konkursu    

Historycznego im. Witolda Pileckiego Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe 

historie II Wojny Światowej 19 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w 

Nielepicach, Plac św. Floriana 1. 

7.5 Decyzje komisji szkolnej i gminnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7.6 Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora.  

7.7 Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  
 

8. PRAWA AUTORSKIE  
 

8.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upowszechniania, publikowania i odtwarzania 

                     w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz portalach         

                     społecznościowych nadesłanych prac konkursowych.  

8.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i rejestracji konkursu oraz 

rozpowszechniania wizerunku uczestników i ich opiekunów w lokalnej prasie, radiu, 

stronie internetowej organizatorów, panelach społecznościowych organizatorów oraz 

mediów promujących IV Gminny Konkurs Historyczny im. Witolda Pileckiego Bohaterskie 

czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej  

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy 

konkursu.  
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

9.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie SCKIPGZ  www.sckipgz.zabierzow.org.pl  

                      oraz GBP  www.bibliotekazabierzow.pl.  

9.2 Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:  

               •  Robert Zając –   koordynator konkursu, tel. 12 285 15 04, e-mail: gbpzabierzow@gmail.pl  

               •  Zofia Walczak – pracownik GBP w Zabierzowie filii w Bolechowicach, tel. 12 2851919,  

                     e-mail: gbpbolechowice@gmail.com 

 

 

 

Załączniki: 
 

1. Karta zgłoszenia  

2. Tabela punktacyjna 

3. Harmonogram konkursu  
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Załącznik nr. 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA   

DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

IV GMINNY KONKURS HISTORYCZNY IM. WITOLDA PILECKIEGO 

Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe historie II Wojny Światowej 

 

 

1.  Imię i nazwisko ucznia  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko opiekuna ze szkoły, adres mailowy, telefon do kontaktu 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres, telefon, adres mailowy szkoły/placówki  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie 

danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) 

…………………………………                                            ………………………………… 
    Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                        Podpis opiekuna ze szkoły 

 

 

 

…………………………………                                            ………………………………… 
    Pieczęć szkoły                                                                    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

 

 
Dokument prosimy dostarczyć wraz z pracą konkursową do 31.10. 2019 r.  

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie, ul. Szkolna 2. 
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Załącznik nr. 2  

 
 
 

TABELA PUNKTACYJNA 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w  …………………………………………………. 
 
 
 

 
Lp. 

 
Imię i nazwisko 

 
Zgodność 
pracy  
z tematem 
konkursu 
 

 
Samodzielność 
wykonania pracy 
 

 
Wartość 
artystyczna 
 

 
Estetyka 
 

 
Pomysłowość 
 

 
Suma 
punktów 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                        
 

Każde kryterium oceniane jest od 1-6 pkt. 
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Załącznik nr. 3 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM KONKURSU 
 

 
 

lp. Zadanie Termin 

1. 

 
Powiadomienie szkół o IV edycji  Gminnego Konkursu Historycznego im. 

Witolda Pileckiego – Bohaterskie czyny zwykłych ludzi – prawdziwe 
historie II Wojny Światowej 
 

23.09.2019 

2. Etap szkolny  

Termin składania prac 
plastycznych szkoły 

uzgadniają we własnym 
zakresie 

3. 

 
Dostarczenie prac wraz kartą zgłoszeniową do SCKiPGZ lub GBP w 
Zabierzowie, ul. Szkolna 2  
 

do 31.10.2019 

4. 
 
Powiadomienie szkół o wynikach konkursu.  
 

08.11.2019 

6. 

 
Finał konkursu plastycznego - wystawa prac oraz wręczenie nagród. 
Świetlica Wiejska w Nielepicach, Plac św. Floriana 1  
 

19.11. 2019 
godz. 11.00 

 
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do szkół biorących udział w konkursie o przestrzeganie 
terminów nadsyłania dokumentów. 


