
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

I PLASTYCZNEGO 

„Polska Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości” 

1. Organizatorzy: 

Nauczyciele Zespołu Humanistycznego Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie. 

2. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest: 

- rozwijanie miłości do ojczyzny i kształtowanie postaw patriotycznych, 

- promowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- uwrażliwianie na najwznioślejsze momenty naszej historii. 

3. Adresaci konkursu:  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów 
powiatu krośnieńskiego. 

4. Przepisy dotyczące prac konkursowych: 

• Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 
• Prace powinny być związane tematycznie z miejscami pamięci z okresu walk o odzyskanie 

niepodległości w latach 1914-1921 (pomniki, cmentarze wojenne, tablice pamiątkowe, pola 
bitew etc.) 

• Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: od lat 10-12 (konkurs plastyczny) i od 
lat 13-16 (konkurs fotograficzny). 

• Każda szkoła może nadesłać po 3 prace w każdej kategorii wiekowej. 
• Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką i przedstawiać autentyczne miejsca 

pamięci związane z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1921. 
• Rozmiary fotografii powinny wynosić 20x30 cm. Konieczna jest również ich wersja 

elektroniczna na płycie CD. 
• Każda praca plastyczna i zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, klasą, 

szkołą, telefonem szkoły, imieniem i nazwiskiem szkolnego opiekuna konkursu oraz krótką 
notką o miejscu/miejscowości jej wykonania. 

• Prace należy wysłać do organizatorów konkursu na adres: 

Miejski Zespół Szkół Nr 4 

ul. Kisielewskiego 18 

38-411 Krosno 

(koniecznie z dopiskiem: Konkurs „Polska Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości” ). 



Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i będą wykorzystane podczas specjalnej 
wystawy zorganizowanej z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w 
publikacjach. 

5. Kalendarz konkursu: 

Termin nadsyłania prac mija 30 września 2018 r. Prace plastyczne i fotografie nadesłane po terminie 
nie będą brane pod uwagę.  

Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.  

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Wyniki konkursu 
zostaną zamieszczone na stronie www.gimnazjum4krosno.pl oraz www.sp15krosno.pl w terminie do 
15 października 2018 r. 

6. Laureatom zostaną wręczone atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie 

tel./fax 013 43 682 86 

e-mail: wlonab@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Koordynatorzy Konkursu 

Ewa Bereś, Włodzimierz Nabywaniec, Agata Rysz 


