
POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT 

PROMUJĄCY OBCHODY 230. ROCZNICY 

UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

POD HONOROWYM PATRONATEM Jadwigi Wiśniewskiej Poseł  do PE 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

 
ORGANIZATOR: 

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska 

 

 

CELE KONKURSU: 

▪ edukacja patriotyczna uczniów powiatu częstochowskiego, 
▪ upowszechnienie wiedzy związanej z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, 
▪ promowanie postaw patriotycznych,  

▪ wzmacnianie poczucia wspólnoty lokalnej, 

▪ rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, kształtowanie wyobraźni i inwencji 

twórczej dzieci, 

▪ kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, 

▪ promowanie  lokalnych artystów z powiatu częstochowskiego. 

 

ZASADY KONKURSU: 

Uczestnicy konkursu: uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV - VIII szkół 

podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego. 

Warunki przystąpienia do Konkursu: Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie 

plakatu poświęconego 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja z uwzględnieniem   

znaczenia jej dla Polaków żyjących współcześnie i przesłanie go do Organizatora w terminie 

do 29.03.2021r. 

Technika i forma prac: Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną płaską 

lub komputerową. Format pracy: A3. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.  



2. W pracy konkursowej należy zawrzeć informacje na temat: daty, godziny oraz miejscu 

wyemitowania online Koncertu Pieśni Patriotycznych z okazji 230 – lecia uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. ( 3 maja 2021 r., godz. 17.00, https://gokmykanow.pl/ ). 

3.  Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. 

4. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest 

równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa  

do wynagrodzenia twórcy. 

5. Udział uczniów w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane 

osobiście, a wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich innych osób. 

6. Uczestnictwo uczniów w  Konkursie oznacza wyrażenie  zgody na wykorzystanie ich 

nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych  

z niniejszym Konkursem. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą 

z dnia 29. 08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z 

późn. zm.) 

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. 

8. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w 

Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, 

nadających się do rozpowszechniania.     

9.  Pokonkursowa wystawa nadesłanych prac zostanie zaprezentowana w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Będzie możliwość zwiedzenia 

wystawy online od dnia 4 maja 2021r. do dnia 4 czerwca 2021r. na stronie 

https://gokmykanow.pl/.  

10. Prace konkursowe należy zgłaszać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową konkursu    

oraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna. 

11. Pracę Konkursową wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekuna należy 

przesłać do Realizatora Konkursu pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską (na koszt 

wysyłającego) lub dostarczyć osobiście do dnia 29 MARCA 2021 roku na adres: 

 

https://gokmykanow.pl/
https://gokmykanow.pl/


Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP  

Lidii Burzyńskiej 

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/10 

42-200 Częstochowa 

z dopiskiem: POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY 

OBCHODY 230. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA  

 

PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

• O wyborze laureatów decyduje niezależne Jury powołane przez Organizatora 

Konkursu. 

• Wyniki Konkursu Organizator ogłosi na stronie internetowej www.lidiaburzynska.pl  

w dniu 5.04.2021 r. 

• Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

• Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:  

✓ zgodność z tematem konkursu 

✓ pomysł i walory artystyczne 

✓ stopień trudności wykonania 

• Decyzje powzięte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

NAGRODY: 

Jury dokona wyboru 3 najlepszych prac konkursowych (I, II, III miejsce). Autorzy tych prac 

otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidziane są także wyróżnienia.  

 

Dodatkową nagrodą będzie wykorzystanie zwycięskiej Pracy Konkursowej  

do rozpowszechnienia na terenie powiatu częstochowskiego informacji o Koncercie 

upamiętniającym 230. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

Wydarzenie będzie można obejrzeć w dniu 3 maja 2021 r. o godzinie 17.00 na stronie 

https://gokmykanow.pl/. 

W Koncercie wezmą udział wykonawcy reprezentujący wszystkie gminy powiatu 

częstochowskiego. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2021r. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

Organizator: 

 

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska 

https://gokmykanow.pl/


 


