
 

KONKURS PLASTYCZNY  

 

Zaślubiny Polski z Morzem 
 

REGULAMIN 

 
I. Organizator:  1. Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 

                                                   ul. Fiołkowa 2A, 81-198 Kosakowo 

                                                   tel. 58 735 46 56, kom. 725 204 656 

                                                   e-mail: biblioteka@kosakowo.pl 

 

                                    2. Radny Gminy Kosakowo Michał Przysiecki 

 

II. Partner: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku 

 

III. Tytuł konkursu: 

 

Konkurs Plastyczny: Zaślubiny Polski z Morzem 

   

IV. Cele konkursu: 

 

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, 

- budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów, 

- propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych, 

- promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski, 

- rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do  

historii Polski w przestrzeni czasowej  od 1920 do 2020 roku. 

 

Konkurs odbywa się z okazji 100. rocznicy powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin 

Polski z Bałtykiem. 

  

V. Termin konkursu: 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 17 lutego 2020 r. do siedziby Gminnej Biblioteki. 

Prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo 

reprodukcji prac w celach popularyzacji konkursu i promocji. 

 

VI. Udział w konkursie: 
  

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych gminy Kosakowo. 

 

VII. Technika i forma prac: 

 

Technika wykonania pracy: dowolna plastyczna, płaska (malowanie, rysowanie, wydzieranki, 

wyklejanki, techniki łączone). Format pracy od A4 do A3.  



 

 

UWAGA!! Prosimy zadbać o właściwy transport prac. Prace zrolowane, złożone, pogniecione – nie 

będą przyjmowane.  

 

VIII. Wymagania konkursowe: 

 

Temat prac: zaślubiny Polski z morzem - interpretacja tematu jest dowolna i zależna od woli osoby 

wykonującej pracę, Uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 2 prac wcześniej niepublikowanych. 

Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.  

 

Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę 

szkoły - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia (do pobrania na stronie  http://biblioteka.kosakowo.eu/)  

 

Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora. 

 

IX. Ocena prac:  

 

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas 0-III 

- uczniowie klas IV-VIII 

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne.  

 

Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem konkursu, 

- jakość wykonania, 

- oryginalność, 

- stopień trudności wykonania. 

 

X. Nagrody:  

 

Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej. 

Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii. Autorzy tych prac otrzymają nagrody 

rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

XI. Ogłoszenie wyników:  

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w budynku Biblioteki w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 

17:00 przy okazji prelekcji pn. Zaślubiny z morzem początkiem miłości Polaków do morza. 

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa Polskie okręty pędzlem malowane. Miłość do morza zaklęta 

w pocztówkach 1920-2020 (ze zbiorów Marcina Mikiela i Sebastiana Dragi). 

 

 

 


