
 

  

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  

O TWÓRCY NIEPODLEGŁEJ 

„KARTKA Z MARSZAŁKIEM”   

 

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie 

 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Warmińsko – Mazurski 

Społeczne Gimnazjum 101 w Olsztynie 

  

Cele konkursu: 

 Uczczenie 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

 Pobudzanie aktywności twórczej uczniów; 

 Promocja utalentowanej młodzieży; 

 Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców; 

  Budzenie patriotycznej postawy uczniów poprzez zaznajomienie się z postacią 

Marszałka i okolicznościami, w jakich  został on Ojcem Niepodległości. 

 Regulamin 

1. Tematyka – Józef Piłsudski – Twórca Niepodległej -  stworzenie wizerunku Marszałka 

Piłsudskiego. 

2. Technika – dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, piórko i tusz, 

collage, wycinanki itp.) 

3. Uczestnicy – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnik 

konkursu może być autorem maksymalnie jednej pracy. 

4. Ocenianie – prace oceniane będą przez powołaną przez organizatora Kapitułę  

Konkursową składzie: dr. hab. Karol Sacewicz, Sebastian Nowakowski, dr Marta 

Wasilewska – Frągnowska, Małgorzata Hochleitner, Małgorzata Siergiej; 

z uwzględnieniem następujących kryteriów :  

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (prace ściągnięte z Internetu zostaną    

zdyskwalifikowane), 

- estetyka wykonania, 



 

  

- zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,  

- poprawność merytoryczna,  

- czytelność przekazu.  

5. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora 

i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych naszej placówki. 

6. Format prac - nieprzekraczający A5, na kartce z bloku technicznego. W metryczce 

na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, wiek, placówkę 

(nazwa, adres, numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela. 

7. Termin nadsyłania prac 

Prace należy nadsyłać do 17 listopada 2017 roku na adres: 

Instytut Pamięci Narodowej   

Delegatura w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn 

z dopiskiem : „Kartka z Marszałkiem” (decyduje data wpływu). 

 

8. Podsumowanie konkursu - nastąpi 5 grudnia 2017 r. w 150 rocznicę urodzin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród oraz wyróżnień 

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

9. Prawa autorskie 

1) Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie 

do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

Deklaruje zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane, nagradzane 

i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami prawnymi lub majątkowymi, 

2) Uczestnicy Konkursu udzielają zgody na utrwalenie, zwielokrotnienie 

i rozpowszechnienie nadesłanych projektów w ramach promocji wydarzenia oraz 

wszelkich publikacji pokonkursowych. 

3) Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość ewentualnych modyfikacji 

zwycięskich projektów, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej 

formy projektu. 



 

  

10. Postanowienia końcowe 

1) Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu, tym 

samym każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w ramach 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże  ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. 

3) We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursu. 

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

5) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

promocyjnych Organizatorów oraz w celach promocyjnych Konkurs 

6) Zwycięska kartka pocztowa zostanie wydana drukiem z logo IPN na 150 rocznicę 

urodzin Marszałka. Przewidywane są również dyplomy, a także nagrody rzeczowe 

i upominki ufundowane przez Delegaturę IPN w Olsztynie oraz Społeczne Gimnazjum 

101 w Olsztynie. 

 

7) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 


