
Konkurs plastyczny
„Wolność w rozpiętych skrzydłach Orła Białego”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
2. Celem konkursu jest:
• propagowanie postaw patriotycznych,
• rozwijanie zainteresowań znaczeniem polskich symboli narodowych jakim jest godło – najważniejszy 

symbol państwa polskiego,
• zwrócenie uwagi na potrzeby identyfikowania się z symbolami polskości,
• propagowanie godła polskiego we wszystkich wydarzeniach patriotycznych,
• ukazanie orła od zarania dziejów do czasów współczesnych,
• popularyzowanie różnych rodzajów technik plastycznych.

3. Uczestnicy.
Uczniowie  szkół  podstawowych i  gimnazjów z  terenu Gminy Małkinia  Górna oraz dorosłych w następujących
kategoriach wiekowych: 

• kl. I-III,
• kl. IV-VI,
• kl. VII i gimnazja,
• dorośli.

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, należy też podać nazwę szkoły oraz klasę, w
jakiej uczy się autor pracy. Uczestnik konkursu składa jedną samodzielnie wykonaną pracę, która przechodzi na
rzecz Organizatora
       4.    Technika.

• Dowolna, zarówno płaska jak i przestrzenna - obraz, grafika, rzeźba, plakat, haft itp.,
• Materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno itp.,

5.    Nagrody.
Laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii) otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora
konkursu. 

       6.    Termin dostarczania prac.
Ostateczny termin dostarczania prac do Organizatora upływa 26 października 2018r do godz. 16:00.
Do  pracy  konkursowej  powinno  być  załączone  podpisane  przez  przedstawicieli  ustawowych  lub  opiekunów
prawnych, oświadczenie którego treść zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

       7.    Laureaci.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2018r.

       8.    Wystawa.
Prace nagrodzone oraz pozostałe będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Małkini Górnej w dn. 5 – 16 listopada 2018r.



 OŚWIADCZENIE

 
Wyrażam zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka 
(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………… w związku z udziałem w
konkursie plastycznym „Wolność w rozpiętych skrzydłach Orła Białego”, realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 

     …………......…………………………… 
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


