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MIĘDZYPRZEDSZKOLNY I  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

 

PROJEKT KARTY POCZTOWEJ  POD HASŁEM: 

 

„ KATYŃ-PAMIĘTAMY”   

w ramach Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia” 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem konkursu są:  

 

1. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu - Delegatura w Olsztynie, 

2. Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

3. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, 

4. Przedszkole Miejskie Nr 37 w Olsztynie. 

 
Patronat Honorowy: 

 

- Wojewoda Warmińsko–Mazurski Pan Artur Chojecki 

- Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu – Oddział w Białymstoku Pan dr hab. Piotr Kardela 

- Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz 

- Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki  

 



Cele konkursu: 

1. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego 

pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku 

Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej.  

2. Kształtowanie świadomości, postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz pamięci                             

o wydarzeniach i bohaterach. 

3. Upamiętnienie 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (1940-2018).  

4. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. 

5. Zainteresowanie tematyką szerokiego grona odbiorców: 

 dzieci z przedszkoli,  

 uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, 

 uczniów szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowych z województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

6. Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców. 

 

Konkurs realizuje cele 

Certyfikatu  

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 

“Szkoła wierna dziedzictwu” 
 

Regulamin konkursu 

 

1. Tematyka –  KATYŃ- PAMIĘTAMY  w ramach Programu „Katyń….ocalić od 

zapomnienia” . 

2. Technika – dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, piórko i tusz, 

collage, wycinanki itp.) 

3. Uczestnicy – przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie oddziałów 

gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowych                          

z województwa warmińsko-mazurskiego.  
 

4. Uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie jednej pracy. 

5. Ocenianie: 

 prace plastyczne oceniane będą przez powołaną przez organizatora Kapitułę  

Konkursową.  

 kryteria: 

 pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (prace ściągnięte z internetu 

zostaną zdyskwalifikowane), 

 estetyka wykonania, 

 zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,  

 poprawność merytoryczna,  

 czytelność przekazu.    

6. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora 

i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych. 



7. Format prac – A4- A5, na kartce z bloku technicznego. W metryczce na odwrocie 

pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, wiek, placówkę (nazwa, adres, 

numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela. 

8. Termin nadsyłania prac : 

       Prace należy nadsyłać do 1 marca 2018 roku na adres: 

 

Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie 

Pana Tadeusza 12A, 

10-461 Olsztyn 

Telefon: 89 533 74 74 

 

z dopiskiem : „ KATYŃ- PAMIĘTAMY” (decyduje data wpływu). 

 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15.03.2018r. na stronach internetowych  

http://www.przedszkole37.olsztyn.pl/ 

http://www.ko.olsztyn.pl/ 

https://www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/ 

 

10. Nagrodą specjalną będzie wydrukowanie przez Instytut Pamięci Narodowej 

kartek okolicznościowych pt. „KATYŃ-PAMIĘTAMY” w każdej kategorii                            

i przekazanie nagród zwycięzcom podczas Warmińsko-Mazurskich Obchodów  

Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie                                  

w dniu 13 kwietnia 2018r.  

11. Prawa autorskie 

1) Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie 

do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

Deklaruje zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane, nagradzane 

i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami prawnymi lub majątkowymi, 

2) Uczestnicy Konkursu udzielają zgody na utrwalenie, zwielokrotnienie 

i rozpowszechnienie nadesłanych projektów w ramach promocji wydarzenia oraz 

wszelkich publikacji pokonkursowych. 

3) Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość ewentualnych modyfikacji 

zwycięskich projektów, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej 

formy projektu. 

 

12. Postanowienia końcowe 

1) Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu, 

tym samym każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w ramach 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże  ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. 

3) We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursu. 

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

5) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

promocyjnych Organizatorów oraz w celach promocyjnych Konkurs 

https://www.google.pl/search?q=przedszkole+37+olsztyn+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwiKravbgq_YAhXFYpoKHYmzC8IQ6BMIhQEwEg
http://www.przedszkole37.olsztyn.pl/
http://www.ko.olsztyn.pl/


6) Zwycięska kartka pocztowa zostanie wydana drukiem z logo IPN. Przewidywane są 

również dyplomy, a także nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Delegaturę 

IPN w Olsztynie.  

7) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

 

 

 

 

Organizatorzy 

 

 


