Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Rodzina Policyjna 1939"

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
ku uczczeniu
roku 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
ogłasza Konkursy dla uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska pod hasłem:
,,Jedynie czyn ma znaczenie.
Najlepsze chęci pozostają bez skutku,
O ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych.”
Józef Piłsudski

Patronat honorowy Konkursu:
Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie ,,Rodzina Policyjna 1939"
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§1
Cele Konkursu
Wspieranie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży poprzez promowanie,
rozpowszechnianie i wzmacnianie w uczestnikach wizerunku Polski, wyrażonego
w różnych formach przekazu artystycznego.
Zainteresowanie uczestników tematyką niepodległościową poprzez ukazanie wydarzeń
historycznych i sylwetek wielkich Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez
Polskę wolności.
Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości uczniów, ich uzdolnień literackich,
językowych, plastycznych i fotograficznych.
Kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
Czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacji własnej twórczości.

§2
Przebieg Konkursu
1. Szkoła może wziąć udział w każdym z pięciu Konkursów.
2. Szkolne komisje konkursowe wyłaniają w wybranym Konkursie trzy prace w każdej
kategorii wiekowej.
3. Prace należy przesyłać na adres Organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 73
im. Generała Władysława Andersa
ul. Gliniana 30
50 - 525 Wrocław
w terminie do 30 września 2018 r . z dopiskiem ,,KONKURSY - NIEPODLEGŁOŚĆ”
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4. Pracę należy spakować w kopertę/koszulkę - osobną dla każdego uczestnika - wraz
z metryczką informacyjną (wg załączonego wzoru) oraz zgodą przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego na udział w Konkursie (załącznik do Regulaminu
Konkursu).
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§3
Komisja Konkursowa
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu.
W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby – nauczyciele Szkoły
i eksperci z zewnątrz, w tym: plastycy, graficy, językoznawcy itp.
Komisja Konkursowa podejmie uchwałę na podstawie przyznanych punktów, według
kryteriów właściwych każdemu z Konkursów.
Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
§4
Nagrody
W każdej kategorii zostaną wyłonione trzy nagrodzone miejsca: miejsce I, miejsce II
i miejsce III.
Komisja Konkursowa ma prawo przyznać nagrody dodatkowe, np. Grand Prix,
wyróżnienia.
Laureaci pierwszych trzech miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrody mogą zostać odebrane wyłącznie przez samych laureatów konkursu lub ich
opiekunów.

§5
Ogłoszenie wyników
1. Informacja o wynikach konkursu oraz Gali Laureatów zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora oraz przesłana drogą elektroniczną do szkół.
2. W Gali Laureatów wezmą udział nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami opiekunami, dyrektorami szkół, rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Gala Laureatów odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława
Andersa we Wrocławiu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika, o której mowa w § 2 pkt.4, jest
warunkiem jego udziału w Konkursie. Zgoda winna być wyrażona na piśmie poprzez
podpisanie załącznika do Regulaminu.
2. Szkoła zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu, uzyskane w związku z jego
organizacją i przeprowadzeniem, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak też w związku z korzystaniem z praw
autorskich do prac konkursowych.
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3. Podanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowego uczestnika w związku
z Konkursem ma charakter dobrowolny, ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do nich oraz
możliwość ich poprawiania.
4. Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza, że przedstawiciel ustawowy uczestnika zapoznał
się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
5. Prace nadesłane na Konkurs, nagrodzone i wyróżnione, przechodzą na własność
Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz
promocji zdjęć w celach propagowania idei Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.
7. Przebieg Konkursu i rozdanie nagród będą dokumentowane za pomocą fotografii.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Komisją Konkursową.
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§7
REGULAMINY KONKURSÓW
DOLNOŚLĄSKI KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY
„JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM”
I Adresaci Konkursu: uczniowie kl. 1-3 szkół podstawowych.
II Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie samodzielnie napisanego wiersza
o tematyce zgodnej z hasłem przewodnim Konkursu i zilustrowanie go pracą
plastyczną.
2. Wiersz powinien być opatrzony tytułem oraz zawierać minimum 8 wersów. Nie może
być wcześniej publikowany ani nagradzany.
3. Praca plastyczna, płaska, w formacie A4, może być wykonana dowolną techniką
(rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, wyszywanka,
wyklejanka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów).
4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór poetycki i zilustrować go jedną
pracą plastyczną.
III Zasady wyłaniania laureatów Konkursu:
Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
1) zgodność z hasłem przewodnim konkursu: 0–5 punktów
2) twórczy charakter utworu i ilustrującej go pracy plastycznej: 0–5 punktów
3) oryginalność ujęcia tematu: 0–5 punktów
4) ogólny wyraz artystyczny: 0–5 punktów
IV Dane kontaktowe do osoby udzielającej dodatkowych informacji o Konkursie:
Edyta Mazgaj, e.mail: e.mazgaj.SP73@wp.pl
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§8
DOLNOŚLĄSKI KONKURS ,,FOTOGRAFIA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
I Adresaci Konkursu:
uczniowie szkół podstawowych; kategorie wiekowe: kl. IV – V i VI – VIII.
II Zasady uczestnictwa: warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie niepublikowanego
wcześniej zdjęcia w formacie A4 oraz jego elektronicznej wersji zapisanej na
podpisanym nośniku (płyta CD) zgodnie z określonymi poniżej warunkami:
1. Koncepcję zdjęcia przygotowują i realizują trzyosobowe zespoły uczniów pod opieką
nauczyciela, z myślą, by pozostało ono stałym znakiem, przypominającym jak bardzo
należy cenić wolność i dbać o nią.
2. Zdjęcie powinno zawierać jubileuszowe hasło zgodne z tematem Konkursu oraz jego
celami, wykonane w sposób oryginalny i nietypowy, sfotografowane z dużej
perspektywy, na przykład na szkolnym dziedzińcu, boisku, w plenerze, z użyciem
wcześniej przygotowanych rekwizytów, zorganizowanej grupy osób.
3. Zdjęcie powinno odzwierciedlać więzi społeczne oparte na idei patriotyzmu.
4. Warunki techniczne: rozdzielczość co najmniej 3000 pikseli na dłuższym boku,
wydruk na matowym papierze.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć.
III Zasady wyłaniania laureatów Konkursu:
Prace będą oceniane według kategorii wiekowych, zgodnie z kryteriami:
1) realizacja głównych założeń Konkursu: 0-5 punktów
2) operowanie językiem fotograficznym: 0-5 punktów
3) kompozycja: 0-5 punktów
4) walory artystyczne: 0-5 punktów
5) siła przekazu: 0-5 punktów
6) oryginalne, twórcze ujęcie tematu: 0-5 punktów
IV Dane kontaktowe do osoby udzielającej dodatkowych informacji o Konkursie:
Małgorzata Derda, e-mail: m.derda.SP73@wp.pl
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§9
DOLNOŚLĄSKI KONKURS ,,JAKIE 100 SŁÓW ZNASZ O NIEPODLEGŁOŚCI,
POKOJU I TOLERANCJI W JĘZYKU ANGIELSKIM I WŁOSKIM?”
I Adresaci Konkursu:
uczniowie szkół podstawowych; kategorie wiekowe: kl. IV – V i VI – VIII.
II Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie słowniczka lub glosariusza
w językach: polsko-angielskim lub polsko-włoskim, zawierającego 100 słów
związanych z niepodległością, pokojem i tolerancją.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. plastyczną, graficzną), a jej
wielkość nie może przekraczać formatu A4.
III Zasady wyłaniania laureatów Konkursu:
Prace będą oceniane według kategorii wiekowych, zgodnie z kryteriami:
1) zgodność z hasłem przewodnim konkursu: 0–5 punktów
2) poprawność językowa: 0–10 punktów
3) dobór słów: 0–5 punktów
4) sposób prezentacji / pomysłowość: 0–5 punktów
IV Dane kontaktowe do osoby udzielającej dodatkowych informacji o Konkursie:
Ilona Kadys, e-mail: i.kadys.SP73@wp.pl
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§ 10
DOLNOŚLĄSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA WYKONANIE
OKOLICZNOŚCIOWEGO MEDALU
I Adresaci Konkursu:
uczniowie szkół podstawowych; kategorie wiekowe: kl. IV – V i VI – VIII.
II Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaprojektowanie okolicznościowego medalu.
2. Praca winna spełniać zasady tworzenia medalu zgodnie ze sztuką - ilustrować awers
i rewers.
3. Napisy na rewersie - powinny zawierać słowa „BÓG, HONOR I OJCZYZNA” oraz
na awersie informować o Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.
4. Pracę - o średnicy 10 cm - należy wykonać w dowolnym komputerowym programie
graficznym, a następnie wyciąć, skleić oraz umieścić zawieszkę / wstążkę.
5. Nie dopuszcza się kopiowania gotowych ilustracji, zdjęć oraz reprodukcji.
6. Można stosować proponowane przez program kształty, efekty tekstowe, czy
ustawienia typograficzne.
III Zasady wyłaniania laureatów Konkursu:
Prace będą oceniane według kategorii wiekowych, zgodnie z kryteriami:
1)
2)
3)
4)
5)

zgodność z hasłem przewodnim konkursu: 0–5 punktów
oryginalność projektu oraz estetka: 0–5 punktów
atrakcyjność przekazu z zachowaniem zasad tworzenia medalu: 0–5 punktów
jakość artystyczna - proporcje, kompozycja, napisy, kolorystyka: 0–5 punktów
umiejętność zastosowania grafiki komputerowej: 0–5 punktów

IV Dane kontaktowe do osoby udzielającej dodatkowych informacji o Konkursie:
Urszula Kopaczek, e-mail: u.kopaczek.SP73@wp.pl
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§ 11
DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY ILUSTRUJĄCY PIEŚŃ LEGIONÓW
PT. „PIECHOTA”

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota ta szara piechota.
Refren:
Maszerują chłopcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
2. I idą, a w słońcu kołysze się stal,
dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota ta szara piechota.
3. Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
4. Miarowo bagnetów kołysze się łań,
A w sercu ich szczera ochota,
Ze śpiewem do boju wyrusza jak w tań,
Piechota ta szara piechota.
I Adresaci Konkursu:
uczniowie szkół podstawowych; kategorie wiekowe: kl. IV – V i VI – VIII.
II Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie ilustracji zainspirowanej treścią
pieśni legionowej pt. „Piechota”.
2. Format prac: A4.
3. Technika dowolna - płaska, np. pastele olejne, kredki ołówkowe, farby itp.
4. Prace powinny być wykonane indywidualnie oraz samodzielnie.
5. Nie należy rolować i nie składać prac.
III Zasady wyłaniania laureatów Konkursu:
Prace będą oceniane według kategorii wiekowych, zgodnie z kryteriami:
1) zgodność z hasłem przewodnim konkursu: 0–5 punktów
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2)
3)
4)
5)

jakość artystyczna - proporcje, kompozycja, kolorystyka: 0–5 punktów
ogólne wrażenie artystyczne oraz estetyka wykonania: 0–5 punktów
zgodność z tematem: 0–5 punktów
ciekawa interpretacja: 0–5 punktów

IV Dane kontaktowe do osoby udzielającej dodatkowych informacji o Konkursie:
Urszula Kopaczek, e-mail: u.kopaczek.SP73@wp.pl
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Metryczka pracy konkursowej
KONKURS: ...............................................................................................................................
(proszę wpisać tytuł wybranego Konkursu)

imię i nazwisko:

Dane autora pracy konkursowej:*
wiek:

adres zamieszkania:
ulica:

numer domu:

klasa:

miejscowość /kod

Dane szkoły:
Pełna nazwa szkoły:

adres:

e - mail:

numer telefonu:

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna:*

* proszę wypełnić drukowanymi literami

Oświadczam, że znany mi jest regulamin Konkursu, akceptuję jego treść oraz
zobowiązuję się do jego przestrzegania:

Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu: ............................................................................
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Zgoda na udział w Konkursie opiekuna prawnego
KONKURS: ...............................................................................................................................
(proszę wpisać tytuł wybranego Konkursu)

1. Oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym ……………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
i wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie.

2. Oświadczam, że ...…………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)
jest twórcą pracy zgłoszonej do Konkursu i posiada on (ona) do niego pełnię autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.880)

3. Oświadczam, że działając w imieniu ……………………………………………….............
(imię i nazwisko ucznia)
przenoszę nieodpłatnie na Szkołę Podstawową nr 73 im. Generała Władysława Andersa we
Wrocławiu prawo własności pracy zgłoszonej do konkursu oraz wszelkie autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania mi
rozporządzania pracą konkursową. Pola eksploatacji obejmują: publiczne wystawianie lub
wyświetlanie, utrwalenie pracy jakąkolwiek techniką, wprowadzenie do pamięci komputera
oraz do sieci komputerowej, dokonywanie opracowań.

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 73 im.
Generała Władysława Andersa we Wrocławiu danych osobowych moich oraz
....................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz celów związanych z późniejszym
wykorzystaniem pracy w ramach przeniesionych na Szkołę autorskich praw majątkowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )
5. Oświadczam, że znany mi jest regulamin Konkursu, akceptuję jego treść oraz zobowiązuję
się do jego przestrzegania.

Data i czytelny podpis prawnego opiekuna .........................................................................
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział w Konkursie
KONKURS: ................................................................................................................................
(proszę wpisać tytuł wybranego Konkursu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych……………………………....…
( imię i nazwisko nauczyciela )
przez Szkołę Podstawową nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu na
potrzeby organizacji Konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.880)
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu
i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
nr 73 we Wrocławiu. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia
jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika
konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 73. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie.
Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik Konkursu
zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Akceptuję Regulamin Konkursu.

Data i czytelny nauczyciela - opiekuna ............................................................................
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