
 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 2021

„Z miłości do Niepodległości – 
Droga do wolności w bieli i czerwieni”

KONKURS DEDYKOWANY DLA  DZIECI 
mieszkających i uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice.

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:

1. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, 
ul. Strażacka 5, 
32-095 Iwanowice, 
tel. 12 388 45 16

2. Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice,
ze  środków  finansowych  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

II. CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie i doskonalenie aktywności twórczej.
2. Edukacja dzieci  i  młodzieży w zakresie obchodzenia świąt narodowych poprzez

utrwalanie symboli narodowych
3. Budowanie  poczucia  wspólnoty  narodowej  oraz  popularyzacja  wiedzy  o

wydarzeniach  historycznych,  symbolach i  polskich barwach narodowych wśród
uczniów przedszkoli/szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice,

4. Kształtowanie  wśród  dzieci  świadomości  i  emocjonalnego  przywiązania  do
tożsamości narodowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

5. Krzewienie  oryginalnej  twórczości  plastycznej  dzieci,  prezentującej  postawy
szacunku, umiłowania i patriotyzmu lokalnego i krajowego,

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

7. Krzewienie  postaw  patriotycznych  wśród  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Gminy
Iwanowice,

8. Realizacja  programu  profilaktyki  poprzez  przygotowanie  uczniów  do  radzenia
sobie  
z  trudnymi  sytuacjami  życiowymi,  ułatwiającymi  kontakt  z  innymi  ludźmi  i
radzenie  sobie  z  samym  sobą  oraz  ochrona  wychowanka  przed  zagrożeniami
rozwoju, zagrożeniami otaczającej go rzeczywistości i promocja zdrowego trybu
życia bez używek (nikotyny, alkoholu).

III. ZASADY KONKURSU:



 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci mieszkających i uczęszczających do placówek
oświatowych na terenie Gminy Iwanowice: przedszkoli/punktów przedszkolnych,
oddziałów przedszkolnych/, klas „0” oraz klas I-VIII szkół podstawowych z terenu
naszej gminy.

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: przedszkola - klasa “0”, klasy I - III,
klasy IV – VIII.

3. Uczestnicy  konkursu  wykonują  pracę  plastyczną,  która  tematem nawiązuje  do
tytułu  konkursu:  „Z  miłości  do  Niepodległości  –  Droga do  wolności  w bieli  i
czerwieni”.  Prace powinny  prezentować jeden/kilka  z  następujących tematów:
historię walki o niepodległość, granica Rzeczpospolitej od 1918 do 1921, symbole
i barwy narodowe.

4. Technika prac plastycznych dowolna. Wymagana forma płaska do formatu A3 (nie
dopuszcza się prac zawierających produkty żywnościowe (kasza, ryż, itp.) Jeden
autor może przedstawić tylko jedną pracę.                    

5. Prace  konkursowe  należy  składać  w   siedzibie  Gminnego  Centrum  Kultury  i
Bibliotek  
w Iwanowicach, ul. Strażacka 5, w terminie  do 9 listopada 2021 r. w godzinach
pracy jednostki. Prace biorące udział w konkursie muszą być złożone w komplecie
z wymaganą dokumentacją: 
▪ zgoda na udział w konkursie oraz 
▪ klauzula RODO podpisana przez rodzica/opiekuna.

6. Każda praca winna być podpisana na odwrocie (według wzoru: nazwisko, imię,
klasa, szkoła)

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.                                                                         
8. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu.   
9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  publikowania  i  reprodukowania  prac

konkursowych.
10. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  udzieleniem  prawa  do  nieodpłatnego

wykorzystywania prac w następujących miejscach: używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w tym mediów
społecznościowych.

11. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
12. Informację  o  wynikach  przekażemy  do  wiadomości  laureatów  pod  adresy

e-mail/telefonicznie, wyniki zostaną opublikowane na stronie Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach a także w mediach społecznościowych GCKiB i
Gminy Iwanowice.

IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

◦ estetyka wykonanych prac,
◦ oryginalność i pomysłowość,
◦ wkład pracy i samodzielność w wykonaniu,
◦ walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania)



 

V. TEMAT PRACY PLASTYCZNEJ:

1. „Z miłości do Niepodległości – Droga do wolności w bieli i czerwieni” 


