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Regulamin Konkursu plastyczno-literackiego 
„Kartka z pamiętnika – jeden dzień z powstania kościuszkowskiego” 

 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/ Wydział 

Edukacji i Nauki, a realizatorem - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we  Wrocławiu. 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje  
o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone będą na stronie www.dbp.wroc.pl zakładka 
Konkursy oraz na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i  dobrowolny. 

 

II. Cel konkursu 
Celem konkursu jest: 

a. rozbudzanie pasji literackich i plastycznych, 
b. wzmacnianie umiejętności zdobywania i wykorzystaywania wiedzy faktograficznej, 
c. rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży, 
d. zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o historii Polski,  
e. kształtowanie postaw patriotycznych,  
f. poznanie i popularyzacja sylwetki Tadeusza Kościuszko oraz jego walki niepodległościowej. 

 
 

III. Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z terenu Dolnego Śląska: 
- klas 4-6 szkół podstawowych 
- gimnazjów 

2. Prace mogą być realizowane indywidualnie.   
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 
4. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły. 

 
 

IV. Zgłoszenie do konkursu 
 
Deklarację udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) umieszczoną na stronie: 
www.dbp.wroc.pl  (zakładka Konkursy) wypełnia nauczyciel. Deklarację należy dostarczyć w terminie  
do 28.02.2017 r. w jeden z wymienionych sposobów: 

a. osobiście  (do  Dolnośląskiej  Biblioteki  Pedagogicznej  we  Wrocławiu,  pok.  204 lub 205  
(II piętro), w godz. 8:00-15:00 lub portiernia (parter), w godz. 10:00-18:00), 

b. przesłać pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 
Wrocław z dopiskiem na kopercie “Zgłoszenie do konkursu Kartka z pamiętnika”, 

c. drogą e-mail na adres:  konkursdbp@wroclaw.dbp.wroc.pl  - w tytule  należy umieścić zapis  
„Zgłoszenie na konkurs Kartka z pamiętnika”,  

d. przesłać faksem na numer 71 377 28 41. 
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V. Praca konkursowa 
 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w formie wpisu do pamiętnika.   
2. Treścią pracy jest napisanie tekstu w formie opisu (relacji) fikcyjnego lub rzeczywistego 

wydarzenia z czasów powstania kościuszkowskiego wraz z ilustracją graficzną tego wydarzenia. 
3. Wymagany format pracy (opis i ilustracja): A3. 

4. W ocenie pracy jury będzie brać pod uwagę takie kryteria jak: 
a. formę przedstawienia wydarzenia, 
b. poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, 
c. kompozycja - opis (relacja) z ilustracją, 
d. zgodność z tematem, 
e. oryginalność i kreatywność,  
f. wrażenie estetyczne. 

5. Prace należy przesłać pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella  
25-27, 50-448 Wrocław z dopiskiem na kopercie “Konkurs Kartka z pamiętnika” do 10.04.2017 
roku. 

6. Decyduje data wpływu do DBP, a nie data stempla pocztowego. 
7. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2).  
8. Praca powinna być autorstwa uczestnika. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które 

nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
Po zakończeniu prac Komisji konkursowej i ogłoszeniu wyników prace konkursowe zostaną 
upublicznione. 

9. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z pomocy merytorycznej oraz inspiracji dostępnych  
w internecie, jednak nie mogą być kopiowane. Informacja o przydatnych materiałach, adresach 
w sieci oraz propozycje programów i aplikacji do wykorzystania będą opublikowane na stronie 
www.dbp.wroc.pl zakładka Konkursy/ Kartka z pamiętnika. 

 

 

VI. Zasady konkursu i wykorzystanie prac 
 

1. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 
zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych 
www.dbp.wroc.pl : zakładka Konkurs, www.umwd.pl : zakładka Edukacja oraz upublicznienie  
na macierzystych aplikacjach. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie imienia  
i nazwiska autora w materiałach informacyjnych związanych z konkursem, a także  
na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i informacyjnych  Organizatora. 

3. Do konkursu nie dopuszcza się prac niezgodnych z normami etycznymi: naruszających godność 
ludzką, zawierającymi treści dyskryminujące ze względu na narodowość, wyznanie, rasę, 
przekonania, płeć czy orientację seksualną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 
technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem. 

 
VII. Przebieg konkursu 

 

1. Terminy przebiegu konkursu: 
a. do 31 stycznia 2017 r.  – ogłoszenie Konkursu, 
b. do 28 lutego 2017 r.  – przesłanie deklaracji uczestnictwa w konkursie przez szkołę  

                                          (Załącznik nr 1), 
c. do 10 kwietnia 2017 r. – nadesłanie wykonanych prac wraz z kartą informacyjną  

                                        (Załącznik nr 2), 
d. do 25 kwietnia 2017 r. – ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów. 

 

http://www.dbp.wroc.pl/
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2.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali podsumowującej Konkurs. Dokładna data 

zostanie podana na stronie www.dbp.wroc.pl w zakładce Konkurs. 

 
 

VIII. Praca Komisji Konkursowej 
 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Komisja Konkursowa - w oparciu o kryteria wymienione w Rozdz. 5 pkt.  4 niniejszego regulaminu 

- oceni wszystkie zgłoszone prace i wybierze laureatów.  
3. Dla laureatów konkursu (w każdej kategorii) przewidziane są trzy nagrody: pierwsze, drugie i 

trzecie miejsce (tablet, gry edukacyjne planszowe lub multimedialne) ufundowane przez UMWD. 
Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia poza rankingiem  punktowym. 

4. W przypadku uzyskania tej samej sumy punków, przez więcej niż jedną pracę wśród trzech prac 
najwyżej ocenionych o przyznaniu poszczególnych miejsc w Konkursie, decyduje Przewodniczący 
Komisji Konkursowej. 

5. Decyzja Komisji dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega odwołani u. 
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

 
 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady  konkursu. 

2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  regulaminu. 

3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. 
 
 

http://www.dbp.wroc.pl/

