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REGULAMIN 
 

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania nieodległości. 
 
ORGANIZATOR 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
Zamienie 
ul. Kołbielska 34  
05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel./fax.: 25 759-35-98  
e-mail: zszamienie@wp.pl 
 
 
CELE 

• uczczenie 100-lecia odzyskania nieodległości. 
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej. 
• wzbudzenie zainteresowania historią powiatu mińskiego. 
• wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów. 
• rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów oraz uzdolnień plastycznych. 

 
 
UCZESTNICY 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, oraz klas II-III szkół 
gimnazjalnych Gminy Mińsk Mazowiecki. 
 
WARUNKI  KONKURSU 
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich 
osób trzecich. 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
- wykonanie pracy plastycznej w formie przestrzennej, rzeźba.  
Ma być ona pomnikiem symbolizującym Polskę walczącą o niepodległość. 
  
 
Uczestnik wykonuje pracę, uwzględniając: 
- technikę wykonania prac: materiał dowolny np.: korek, drzewo, glina materiały 
recyklingowe, papier, metal, drut lub inne,  
- rozmiar do 80 cm,  
- wykonana z materiałów, które nie ulegają uszkodzeniu ani nie odpadną w czasie transportu, 
- do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia w.g. podanego wzoru. 
- jeden uczestnik przygotowuje samodzielnie jedną pracę, która nie były wcześniej zgłaszana 
na inne konkursy ani publikowana, 
-  uczestnik nie wykorzystał w swoich pracach dzieł innych twórców. 
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 - Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 
 - Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych,  jak   również z niego wyłączonych. 
  
TERMIN :  
 Termin składania prac upływa 27.04.2018 roku. Koszty dostarczenia prac pokrywa 
uczestnik. Prace można składać osobiście bądź przesłać pocztą .  
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie. Na stronie internetowej organizatora zostaną zamieszczone nazwiska  laureatów  
konkursu.  
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi 8.05.2018 roku w siedzibie szkoły. 
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji 
o laureatach, a także prac konkursowych czy wykonania dokumentacji w formie biuletynów, 
katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania autorom 
honorariów. 
 
ADRES SKŁADANIA  PRAC 
              
SZKOŁA PODSTAWOWA 
 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
Zamienie 
ul. Kołbielska 34  
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 Z dopiskiem: „Konkurs - SYMBOL POLSKI NIEPODLEGŁEJ 2018” 
 
NAGRODY i WYRÓ ŻNIENIA 
 
Dla uczestników przewidziane są dyplomy. 
Dla nagrodzonych i wyróżnionych autorów prac przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 
 
KONTAKT  
Zapytania prosimy kierować do p. Anny Ignaczak  -  Szkoła Podstawowa im Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, telefon do sekretariatu szkoły 25 759-35-98. 
  
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia udziału w konkursie do pobrania na stronie 
internetowej szkoły: www.zamienie.internetdsl.pl.  
      
      
       
 
 


