
 

REGULAMIN KONKURSU 

POLSKA TO MOJA OJCZYZNA 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

§ 1 

Organizator 

 Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów, z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 

pod hasłem przewodnim Polska to moja ojczyzna -   jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Zielonej Górze, zwany dalej Organizatorem. 

 Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani  

Elżbiety Anny Polak. 

 

§ 2 

Cele Konkursu  

1. Celami Konkursu są: 

            a) propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich; 

            b) popularyzowanie wśród uczniów wiedzy historycznej, a w szczególności tematyki  

                związanej z walką Polaków  o odzyskanie niepodległości; 

            c) promowanie postaw i zachowań obywatelskich pożądanych współcześnie; 

            d) rozwój umiejętności artystycznego przekazu treści z wykorzystaniem różnych form   

                i technik narracyjnych. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  

znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. 

2. Konkurs będzie realizowany w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas I - III szkół podstawowych; 

b) uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych; 

c) uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II – III gimnazjów. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa uczniów klas I – III szkół podstawowych 

1. Uczestnicy Konkursu, z tej kategorii wiekowej, mają zadanie samodzielnego  

stworzenia pracy plastycznej inspirowanej hasłem przewodnim Polska to moja ojczyzna. 

2. Technika wykonania pracy plastycznej (np. rysunek, obrazek, wyklejanka), jak  

również format pracy,  są dowolne. 

3. Autorem pracy zgłoszonej na Konkurs może być jeden uczeń. 

4. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu jedną pracę plastyczną.  

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa uczniów klas IV – VI szkół podstawowych 

1. Uczestnicy Konkursu, z tej kategorii wiekowej, mają zadanie samodzielnego  

stworzenia komiksu o tematyce patriotycznej inspirowanej hasłem przewodnim Polska to 

moja ojczyzna. 

2. Komiks może być wykonany dowolną techniką np. rysunek, malarstwo, grafika  



komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie. 

3. Praca powinna zawierać dialogi spójne z częścią plastyczną. 

4. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie  

nieprzekraczającym 100 cm x 70 cm. 

5. Autorem pracy zgłoszonej na Konkurs może być jeden uczeń. 

6. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu jeden komiks.  

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa uczniów klasy VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjów 

1. Uczestnicy Konkursu, z tej kategorii wiekowej, mają zadanie samodzielnego  

stworzenia prezentacji multimedialnej inspirowanej hasłem przewodnim Polska to moja 

ojczyzna. 

2. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. 

3. Prezentacja powinna zawierać co najmniej 8 slajdów. 

4. Długość prezentacji nie powinna przekraczać 10 minut. 

5. Prezentacja powinna zostać nagrana na płytę CD/DVD, która musi zawierać we  

właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty w niej wykorzystane (np. 

muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których może ona nie działać 

prawidłowo na innych komputerach.  

6. Autorami prezentacji zgłoszonej na Konkurs może być dwoje uczniów. 

7. Uczeń/uczniowie mogą zgłosić na Konkurs jedną prezentację. 

 

 

§ 7 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa 23 marca 2018 r. Prace dostarczone po tym  

terminie nie będą oceniane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu dostarczenia prac. 

3. Pracę należy umieścić w kopercie, do której należy włożyć zaklejoną kopertę z  

wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu). 

            4. Regulamin wraz z Kartą Zgłoszeniową są zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora – www.odn.zgora.pl 

4. Pracę wraz z Kartą Zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres Organizatora: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Chopina 15 A 

65-031 Zielona Góra  - z dopiskiem na kopercie Konkurs Polska to moja ojczyzna 

            5.  Pracę można również złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka (od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

            6.   Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych. 

 

 

§ 8 

Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06 kwietnia 2018 r., a jego wyniki 

zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora – 

www.odn.zgora.pl 

2. O wyłonieniu osób nagrodzonych zdecyduje wyłoniona przez Organizatora  

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej  

http://www.odn.zgora.pl/


Górze, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Regionalnego Centrum Animacji Kultury oraz 

Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. 

4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą przez Komisję oceniane. 

5. W ocenie dostarczonych prac Komisja kierować się będzie: 

a) zgodnością z hasłem przewodnim Konkursu; 

b) estetyką i starannością wykonanych prac; 

c) oryginalnym podejściem do tematyki patriotycznej. 

6. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych dla zwycięzców Konkursu w każdej  

kategorii wiekowej. 

7. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

8. Nagrody (wraz z prezentacją najlepszych prac konkursowych) zostaną  uroczyście 

wręczone w dniu 25 kwietnia 2018 r.  na konferencji dla dyrektorów i nauczycieli 

województwa lubuskiego Polska to moja ojczyzna, dotyczącej kształtowania 

postaw patriotycznych i obywatelskich we współczesnej szkole, której 

organizatorem jest również ODN w Zielonej Górze. 

 

§ 9 

Ustalenia dodatkowe 

1. Autorzy prac konkursowych, w momencie złożenia pracy na Konkurs, przenoszą  

na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Załącznik 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NA KONKURS POLSKA TO MOJA OJCZYNZNA 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: .................................................................................* 

 

2. Klasa: ................ 

 

3. Nazwa, adres i telefon szkoły:....................................................................... 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: .............................................. 

 

5. E – mail nauczyciela prowadzącego: .............................. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  

Polska to moja ojczyzna 
 

Ja, niżej podpisana/ny  rodzic/prawny opiekun ucznia/uczennicy wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych syna/córki .............................................................................. 
                                                                                                                (imię i nazwisko) 

przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - w działaniach przewidzianych 

Regulaminem Konkursu tj. oceny, przyznania nagrody/wyróżnienia oraz upowszechniania  

prac nadesłanych na Konkurs. 

 

 

    miejscowość................     data ................    czytelny podpis ................................................. 

 

 

 

 
* w przypadku prezentacji medialnej dopuszcza się zgłoszenie dwóch uczniów 

 


