
GMINNY KONKURS TWÓRCZOŚCI 
„WIELE  TWARZY NIEPODLEGLOŚCI” 

 POD HONOROWYM PATRONATEM  
BURMISTRZA  KRASNOBRODU 

 
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 

 

CELE KONKURSU : 

prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży; 
kształtowanie  świadomości historycznej i patriotycznych 
postaw dzieci i młodzieży  w związku z obchodami miesiąca 
pamięci narodowej i stulecia niepodległości państwa polskiego. 
kultywowanie pamięci o niepodległości i propagowanie 
uroczystego obchodzenia rocznic historycznych 
  budzenie zainteresowania dziejami ojczystymi i historią 
lokalną. 
uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i 
kulturowego. 
 ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych jako 
pozytywnych wzorców do naśladowania. 

  



UCZESTNICY KONKURSU: dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat. 

 klasy I – III  
 klasy IV – VII 
 klasy II i III gimnazjum 
 klasa I LO 
   

ZASADY KONKURSU 
 
 Konkurs przeprowadzony zostanie w pięciu obszarach: 
1. Konkurs plastyczny dla klas I – III   Niepodległość w oczach 
dziecka  praca plastyczna; rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, 

malowanie na tkaninie, format min A4,  max A2 

 

2. Konkurs  na prezentację multimedialną dla klas V – VI  Moje 
spojrzenie na Niepodległość prezentacje multimedialne; 

powinny spełniać następujące warunki:  wykonana w programie 
MS Office Power Point lub w Impress LibreOffice,  dowolna 
prezentację multimedialną należy przekazać na nośniku CD lub 
DVD (standard) zapisane z rozszerzeniem ppt lub odp. 
 

3. fotografia format A4 lub zbliżony, fotografia max 3.                                                                                
należy prezentować zdjęcia własnego autorstwa 

 

4. konkurs pieśni patriotycznej ( regulamin w załączeniu) 

5. konkurs wiedzy  Drogi Polski do niepodległości odbędzie się 

27 kwietnia 2018r. /piątek/ w KDK o godz. 9.00. Test wiedzy dla 
klas VI – VII, gimnazjum i liceum - Walka narodu polskiego o 
niepodległość w XIX i XX wieku ( literatura do konkursu w 
załączeniu ) 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 
 Organizator powołuje Komisje Konkursowe, które  do dnia 
20.04.2018r.  dokonają oceny zgłoszonych prac konkursowych.   
Konkurs pieśni patriotycznej i konkurs wiedzy odbędą się 
27.04.2018 w Krasnobrodzkim Domu Kultury o godz. 9.00. 
  



-OCENA PRAC: 

Zadaniem Jury będzie ocena prac według kategorii, wieku, oraz 
regulaminu konkursu.  
Sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc w 
grupach. 

 

TERMIN SKŁADANIA  PRAC: 

Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć do 20. 04.2018r. 

Szkoła Podstawowa im.  Armii Krajowej w Kaczórkach 
Z dopiskiem „ - Wiele  twarzy Niepodległości"” 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

koszt przesłania prac pokrywa nadawca; 
prac nie należy rolować i składać; 
prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, nie będą 
oceniane; 
udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika dla celów organizacyjnych  
i promocyjnych konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 101 z 2002 r., poz. 926 ze 
zmianami); 
 informacje o konkursie oraz wyniki zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 
www.spkaczorki.pl , ewentualne zapytania proszę kierować 
na nr tel. 84 660 75 90; Koordynator konkursu – Renata 
Radlińska 

poniższą tabelę należy nakleić na rewersie pracy konkursowej; 
praca bez dołączonej i wypełnionej tabeli nie będzie 
dopuszczana do konkursu. 

  



OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na pocztę 
elektroniczną szkoły; 
otwarcie wystawy, rozdanie nagród  i koncert laureatów odbędzie 
się  w  Krasnobrodzkim Domu Kultury dnia 27 kwietnia 2018r. o 
godz.12.00. 
o terminie zostaną Państwo powiadomieni mailem lub 
telefonicznie. Ogłoszenie  o rozstrzygnięciu będzie także na stronie 
szkoły  www.spkaczorki.pl 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs artystyczny 
 
Lp Dane autora pracy 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Wiek   

 Klasa  

4. Kategoria 
konkursowa 

I - Praca 
plastycz

na 

II- 
Fotografia 

 IV - Prezentacja 

    

 Nazwa Szkoły lub placówki 
oświatowej: 
(może być pieczęć szkoły lub 
instytucji) 

 
 
 

 Kod pocztowy Miejscowość 

5. Ulica Numer 

6. Nauczyciel/Opiekun:  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Organizatora na potrzeby Konkursu( Ustawa o 
ochronie danych osobowych z dn29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 
1997 nr 133 poz. 883, z późn.zm.) 

…………………………………………… 
podpis rodzica lub opiekuna 

 
 

 

Tabelę uzupełniamy: 

dane uzupełniamy drukowanymi literami; 

wypełniamy, używamy znaku x ; 
tabelę proszę przykleić na rewersie pracy konkursowej. 

 

 

 

 

 

 



Konkurs Pieśni Patriotycznej 

Śpiewając Niepodległej 
 

I. Organizator: 
 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w  Kaczórkach 
II. Współorganizator: 
Krasnobrodzki Dom Kultury 
III. Cel konkursu: 
 Celem przeglądu jest popularyzacja piosenek i pieśni, których 
tematyka wiąże się   z Ojczyzną,  
 Poszerzanie znajomości faktów historycznych w utworach 
muzycznych od czasów zaborów do współczesności 
 Pieśni legionowe, żołnierskie, partyzanckie, które odwoływały się 
do jednego z  najważniejszych wydarzeń z naszej historii- 
Odzyskania Niepodległości. 
 Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży 
naszej gminy 
 Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych 
 Odkrycie nowych osobowości twórczych 
 Popularyzacja muzyki wśród dzieci i  młodzieży 
 
IV. Uczestnictwo: 
 W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież: 
 szkół podstawowych: 
 kategoria I - klasy I – III max 5 uczestników 
 kategoria II -  klasy IV -VII max 5 uczestników 
 gimnazjalnych: 
 kategoria III  – klasy II – III gimnazjum i liceum max 5 
uczestników 
Każdy uczestnik przygotowuje 1 piosenkę lub pieśń.  
V. Termin i miejsce konkursu: 
 
 27 kwietnia 2018r. /Piątek/ godz. 9.00 Krasnobrodzki Dom 
Kultury 
 
Zgłoszenia należy przesłać do 20.04.2018r. na adres:  
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

Z dopiskiem Konkurs Pieśni Patriotycznej 
lub e-mail renrad@o2.pl Koordynator konkursu – Renata 
Radlińska 

 

 



VI. Ocena i nagrody: 
 Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez  organizatorów. 
Laureaci otrzymają nagrody, wyróżnienia na rozstrzygnięciu 
konkursu wszystkich kategorii. 
VII. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny bądź 
instytucji delegującej. 
  
VIII. Nagrody 
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody 
2. We wszystkich kategoriach konkursu nagrodzone zostaną 
miejsca od I do III. 
3. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody nie 
wymienione w Regulaminie. 
 
IX. Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach  oraz na stronie szkoły 
www.spkaczórki.pl 
 2. W przypadku pytań dotyczących konkursu wyznacza się do 
kontaktu z uczestnikami 
Panią Dyrektor Szkoły Elżbietę Zub i koordynatora Renatę 
Radlińską. 
                         
 

 
 
 

 Zapraszamy do udziału w konkursie.                      

                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Karta zgłoszenia   
 

Konkurs Pieśni Patriotycznej 
   ŚPIEWAJĄC NIEPODLEGŁEJ 

 
 

 
1. Imię i nazwisko\ Solista 

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

2. Kategoria............................................................…………….. 

3. Dokładny adres szkoły, tel. ..................................................... 

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

4. Wiek uczestnika (klasa) ........................................................... 

5. Tytuły utworów 

 a) 

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

 

6. Akompaniament........................................................................ 

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

7. Opiekun 

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

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

miejscowość, data podpis, 
instruktora \ nauczyciela     

 
Uwaga: 
Kartę zgłoszenia należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika. 
 
 
  
  



Zakres tematyczny konkursu  wiedzowego „Polskie drogi do 
niepodległości” 
 
Zakres tematyczny konkursu obejmuje okres XIX i XX wieku, 
czyli czas walki Polaków o niepodległość oraz najważniejsze 
wydarzenia XX wieku.  
  
 
Wykaz podstawowej literatury dla uczestników konkursu wiedzy: 
 
1. Praca zbiorowa: Ilustrowana kronika dziejów Polski, Poznań 
2007 
2.  J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach Warszawa 
2005 
3. M. Borucki Polskie symbole narodowe. Historia i współczesność  
Warszawa 2013 
4. Cz. Brzoza, L.A. Sowa, Historia Polski 1918  - 1945, Kraków 
2006 

 
 


