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Szanowni Państwo! 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka                                            

w Ostrowie Wielkopolskim  

pragnie zaprosić do udziału 

 w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym  

z okazji  

Narodowego Święta Niepodległości.   

 W tym roku tematem przewodnim  

jest  

„Flaga biało - czerwona w krajobrazie Polski”. 

Nasza szkoła już od 18 lat jest organizatorem „Dnia Biało-Czerwonego”  

związanego ze Świętem Niepodległości. 

 Konkurs ten pozwoli uświetnić nasze obchody. 

 Poniżej zamieszczamy regulamin. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Społeczność ZSS 

 

 

http://www.zssostrow.pl/


 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Flaga biało - czerwona w krajobrazie Polski” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:                    
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka                                    
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski przy współpracy 
Stowarzyszenia „PROMYK” Wspierającego Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza 
Korczaka oraz Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. 
 
 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Organizowany jest w czterech 
kategoriach wiekowych: 

1. I kategoria- 6-9 lat 

2. II kategoria - 10-15 lat 

3. III kategoria - 16 -18 lat 

4. IV kategoria - od 19 lat 

 
 

III. CELE KONKURSU:  
1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi 

państwowej. 
2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszenia polskiej flagi, historii barw narodowych i ich 

znaczenia. 
3. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości 

narodowej.  
4. Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca 

nowoczesnego patriotyzmu. 
5. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.  
6. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej. 
7. Wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych. 

 
 

IV. WARUNKI I WYMAGANIA: 
1. Zadaniem uczestnika konkursu plastycznego jest wykonanie pracy plastycznej 

nawiązującej do tematu konkursu; przedstawienie swojej wizji artystycznej, 
prezentującej polską flagę państwową w kontekście Małej Ojczyzny. 

2. Technika wykonania prac plastycznych: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, techniki 
łączone. 

3. Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A3.  
4. Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.  
5. Liczba prac z danej placówki/ szkoły: 10. 



6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich 

warunków regulaminu. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 
Przez zgłoszenie pracy na Konkurs autorzy prac wyrażają zgodę na eksponowanie, 
publikowanie złożonych prac i wyrażają zgodę na upublicznienie swoich danych 
umieszczonych na metryczkach. 
 

 

V. TRYB ZGŁASZANIA I TERMIN KONKURSU: 
1. Termin nadsyłania prac: 31 października 2022 r. (poniedziałek). 
2. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 listopada 2022 r.  (czwartek). 
3. Nadawca przesyła/ dostarcza prace na koszt własny w wyznaczonym terminie na adres: 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka 

ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
z dopiskiem: „DZIEŃ BIAŁO- CZERWONY”  

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1) oraz wypełnionymi i 
podpisanymi załącznikami 2-4. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas 
transportu. 
 

 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.  
2. Komisję powołuje Organizator.  
3. Kryteria oceniania prac: 
      -  zgodność z tematem - każda praca plastyczna powinna zawierać polską flagę, 

- wygląd, estetyka, własna interpretacja tematu,  
- samodzielne wykonanie pracy, 
- zastosowanie ciekawych technik plastycznych. 

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 
6. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne i wyróżnienia oraz dyplomy w każdej 

kategorii wiekowej.  
7. Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone prace konkursowe.  

 
 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 
1. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na galę finałową, która odbędzie się 10 listopada 

2022 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 
Kościuszki 5 podczas DNIA BIAŁO-CZERWONEGO.  

2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących konkursu (adres email do kontaktu): 
dominika.szymoniak@zssostrow.pl 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
Metryczka pracy  

Imię i nazwisko uczestnika 

(wypełnić drukowanymi 
literami) 

 

 

 

Wiek uczestnika konkursu 

 

 

Szkoła i klasa, do której 
uczęszcza uczestnik 

 

 

Adres e-mailowy oraz numer 
telefonu 

rodziców/opiekunów/uczestnika 
(gdy nie jest pełnoletni) 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
artystycznego i telefon 

kontaktowy 

 

 
Załącznik nr 2  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.  
Ponadto oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych oraz 
danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie 
Wielkopolskim. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie 
http://zssostrow.pl/index.php/rodo 
 

……………………………………………………………  
Podpis rodzica/opiekuna/uczestnika  

 
Załącznik nr 3  
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………, będący rodzicem/ opiekunem/ uczestnikiem 
……………………………………………………...……..., wyrażam zgodę na jego/jej/ mój udział w Międzyszkolnym Konkursie 

„Flaga biało -czerwona w krajobrazie Polski”                                     …………………………………………………………… 
 Podpis rodzica/ opiekuna/ uczestnika  

 
Załącznik nr 4  
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………, będący rodzicem/opiekunem ……………………………, 
……………………………… wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy wykonanej przez moje dziecko/podopiecznego/ przeze 

mnie, uczestnika konkursu „Flaga biało- czerwona w krajobrazie Polski” do celów naukowych i edukacyjnych 

oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości.  
 

 
……………………………………………………………  

Podpis rodzica/ opiekuna/ uczestnik 


