
Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu 

 

 

„Zginęli, abyśmy mogli żyć” - regulamin konkursu plastycznego 

 

 

I.Cele konkursu 

 

 Celem konkursu jest kształtowanie świadomej postawy patriotycznej 

 i obywatelskiej, uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka oraz 

ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych jako pozytywnych 

wzorców do naśladowania. Ponadto organizatorom zależy na rozwijaniu 

kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

 

II.Organizacja konkursu. 

 

1. Organizatorami konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu oraz 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestników pracy 

plastycznej, którą należy zatytułować „Zginęli, abyśmy mogli żyć”. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu 

gminy Samborzec. 

4. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach: 

a) klasy I – III 

b) klasy IV – VI 

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami wcześniej niepublikowanymi. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną techniką dowolną  

w formacie A3. Nie będzie ona zwrócona autorowi. 

7. Konkurs rozpoczyna się  17 stycznia, a kończy 17 lutego br. 

8. Kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) wraz z wykonaną pracą należy 

przesłać do  dnia 17 lutego br. na adres: 



 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu 

  Samborzec 79 

  27-650 Samborzec 

 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji 

konkursu oraz  publikowanie wyników na stronie szkoły. 

10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas 

uroczystego apelu, który odbędzie się w Samborcu 1 marca 2023 r. na placu 

szkolnym w miejscu pamięci narodowej. 

 

III.   KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Prace są oceniane wg następujących kryteriów: 

• zgodność treści pracy z tematem konkursu (0 – 2 pkt.), 

• innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu (0 – 6 pkt.), 

• ogólne wrażenie estetyczne, staranność wykonania (0 – 3 pkt.) 

 

IV. NAGRODY 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do dnia  24 lutego 2023 r. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie konkursu jest Aneta Walasek,  

tel. 791980503, e-mail: aneta.walasek@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1     

       

      ………………………………, dn. ........................ 

 

 

/ pieczątka szkoły / 

 

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym  

 

„Zginęli, abyśmy mogli żyć” 

 

imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

kategoria  

 

 

 

szkoła, klasa 

 

 

 

imię i nazwisko opiekuna 

 

telefon kontaktowy 

 

e-mail szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis osoby wypełniającej kartę 


