
KONKURS PLASTYCZNY 
 

z okazji ogłoszenia 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida 

 

"Grek ma więcej świetnych w dziejach kart 

niż łez w mogile - 

u Polaka tyle Węgrów wart 

Tyle!... co Termopile" 
 

fragment wiersza C.K.Norwida "Vanitas" 
 

REGULAMIN KONKURSU  
 

Adresaci konkursu 

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego  

w Węgrowie. 
 

1.  Organizator konkursu  

Szkoła  Podstawowa Nr 1 im. Jana  Dobrogosta  Krasińskiego  w Węgrowie. 

 

2.  Cele konkursu 

1) Umacnianie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży.   

2) Propagowanie wiedzy o dziejach naszego regionu i jego związkach z historią narodu i państwa. 

3) Kształtowanie  poczucia tożsamości oraz  więzi z małą ojczyzną. 
 

3.  Organizacja  konkursu 

  Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: 

   I – klasy I-II 

  II – klasy III-IV 

  III – klasy V-VIII 

  Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej poświęconej tematycznie powstaniu 

   styczniowemu lub będącej ilustracją do życia lub twórczości poety Cypriana Kamila Norwida. 

  Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3 na kartonie lub kartce 

  z bloku technicznego. 

  Dostarczone prace muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane 

  i nieprzedstawiane na innych konkursach. 

     Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są panie Magdalena Gąsior, Natalia Matczuk, Kamila             

     Przybyszewska.  
 

4.  Zasady udziału w konkursie 

1) Prace plastyczne należy dostarczyć do szkoły do 12 marca 2021r. Na odwrocie każdej pracy 

   należy umieścić imię i nazwisko autora, jego wiek i klasę. 

2) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 

Poprzez  podanie danych osobowych rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia  

i nazwiska dziecka oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza. 

3) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich 

wystawienia i opublikowania. 

4) Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym  zasady 

konkursu. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 
 

5.  Rozstrzygnięcie konkursu 

1) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny z plastyki  i pochwały do dziennika 

elektronicznego,  

2) Zdobywcy I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają  

upominki. 

3) Wyniki konkursu  oraz  termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony  19 marca 2021r.   

na stronie internetowej: www.sp1.wegrow.pl    

http://www.sp1.wegrow.pl/

