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Konkurs plastyczny  

Młodzi Młodszym. Jak namalować NIEPODLEGŁOŚĆ? 

 

 

 

Regulamin konkursu 

 

 

I. Organizatorzy 

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. 

 

II.  Założenia ogólne 

 

1. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży znajomości historii Polski 

XX wieku oraz zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności artystycznych. 

Dodatkowo jest to mobilizacja do aktywnego świętowania Niepodległości przez 

młodzież i za jej pośrednictwem – najmłodsze dzieci.  

2. Konkurs ma charakter cykliczny. 

3. Celem II edycji konkursu jest stworzenie grafiki obrazującej w jaki sposób uczeń 

rozumie, widzi i kojarzy słowo oraz zjawisko NIEPODLEGŁOŚĆ, a jednocześnie jak 

chce o niej powiedzieć swojemu młodszemu koledze. 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 

zachodniopomorskiego. 

5. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie. 

6. Tematyka konkursu dotyczy polskiej Niepodległości: idei, faktów, postaci, zdarzeń – 

wszystko z punktu widzenia dzisiejszego młodego człowieka.  

7. Nadesłane prace nie mogą być prezentowane w innych konkursach, ani publikowane 

przed rozstrzygnięciem konkursu. 

 

III.  Przebieg konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest: grafika, będąca docelowo kolorowanką dla dzieci 

w wieku 3-6 lat. 

2. Praca powinna być wykonana w formacie A5 (148×210) lub A4 (210x297).  

3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przesłaniem pracy wraz z dołączoną 

metryczką (załącznik nr 1) do 30 listopada 2018 r. 

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora 

Oddziału IPN w Szczecinie. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 grudnia 2018 r. 

6. Ocenie podlegać będą:  

- zgodność z tematem 

- oryginalność środków wyrazu 

- wartość artystyczna 

- możliwość praktycznego wykorzystania 
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7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu.  

8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzców. 

9. Zwycięzcy (trzy najlepsze prace) otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez IPN 

Oddział w Szczecinie. 

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie. 

11. Najlepsze prace zostaną opublikowane w formie kolorowanek dla dzieci i wykorzystane 

przez Oddział IPN w Szczecinie w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.  

 

 

IV.  Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów 

popularyzatorskich i edukacyjnych oraz ich publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym 

ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w Internecie na stronie internetowej IPN 

(www.szczecin.ipn.gov.pl).  oraz rozesłane zgłoszonym uczestnikom. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia gry. 

5. Informacje o konkursie oraz komunikaty Komisji Konkursowej są dostępne na stronie 

internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.szczecin.ipn.gov.pl).  We wszelkich 

sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Maciejem Fryczem (tel. 

(91) 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl).  
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