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R E G U L A M I N 

III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na projekt karty pocztowej  

Katyń –  Pamiętamy! 

 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorami III Konkursu Plastycznego na projekt karty pocztowej Katyń Pamiętamy są:  

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska,  Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura 

w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37  

w Olsztynie. 

 

 

 

§ 2 

Założenia i cele konkursu: 

 

1. Celem konkursu jest:  

1) kształtowanie świadomości młodego pokolenia,  

2) motywowanie uczniów do poznawania historii Polski, szczególnie najnowszej,  

3) kształtowanie postaw patriotycznych,  

4) pogłębianie wiedzy o historii Polaków skazanych na zagładę na nieludzkiej ziemi, 

czyli na terenie Związku Sowieckiego,  

5) rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,  

6) promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich projektów,  

7) wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. 

2.  Konkurs jest realizowany z okazji 80 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  

 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa, ocena 

 

1. Tematyka:  

1) Prezentacja osób: oficerów Wojska Polskiego i  Policji Państwowej, nauczycieli, 

inżynierów, prawników, lekarzy, pracowników naukowych, urzędników 

państwowych i innych przedstawicieli inteligencji II Rzeczypospolitej 

zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, 

Charkowie oraz innych miejscach na terenie Związku Sowieckiego w ujęciu 

indywidualnym, jak i grupowym.  

2) Prezentacja losów polskich jeńców wojennych w Związku Sowieckim.  

2. Technika wykonania pracy dowolna, np.: farba plakatowa, akrylowa, akwarela, collage. 

3. Format karty: A-4, A-3. 

4. Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych,  

ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych województwa warmińsko-

mazurskiego. 

5. Ocena prac: 

1) Prace będą oceniane w pięciu kategoriach: I kategoria: dzieci w wieku 

przedszkolnym, II kategoria: uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej,  
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III kategoria: uczniowie klas 4 – 5 szkoły podstawowej, IV kategoria: uczniowie 

klas 6 – 8 szkoły podstawowej, V kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2) Nad całością Konkursu czuwa Kapituła Konkursowa powołana przez Prezesa 

Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, która dokonuje kwalifikacji i oceny prac pod 

względem merytorycznym, estetycznym i technicznym. 

3) Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, poprawność 

merytoryczna, estetyka wykonania pracy, czytelność przekazu. 

4) Prace, które nie spełniają warunków formalnych nie będą podlegały ocenie. 

 

 6.  Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane. 

 7.  Każdy uczestnik Konkursu może być autorem jednej pracy.  

 8.  Prace wraz z załącznikami nr: 1, 2, 3, 5 lub 1, 4, 5 (karta zgłoszenia, oświadczenia, klauzula 

      informacyjna) należy przesłać na adres: Przedszkole Miejskie Nr 37 w Olsztynie, ul. Pana 

     Tadeusza 12A,10-461 Olsztyn z dopiskiem: Konkurs Katyń – Pamiętamy lub złożyć 

      osobiście w Sekretariacie Przedszkola do dnia 6 marca 2020 r. (decyduje data wpływu). 

 9.   Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie pracy.  

10.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronach internetowych organizatora: 

       http://www.przedszkole37.olsztyn.pl 

       https://bialystok.ipn.gov.pl/ 

11.   Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas Wojewódzkich Obchodów 80. Rocznicy 

        Zbrodni Katyńskiej w trakcie uroczystości, która odbędzie się 3 kwietnia 2020 r.  

        w sali 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  

 

 

§ 4 

Zasady przyznawania nagród: 

 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursowa.  

2. Nagrody przyznawane są za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach. 

3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiego 

Kuratora Oświaty, Naczelnika Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, 

Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie, a także Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego nr 37 w Olsztynie.  

3. Funkcję przewodniczącego Kapituły Konkursowej pełni Prezes Stowarzyszenia Rodzina 

Katyńska w Olsztynie lub jego przedstawiciel. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego. 

4. Posiedzenia Kapituły Konkursowej są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej  

50% członków.  

 

 

§ 5 

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 zgłoszona praca nie była wcześniej prezentowana, nagradzana i nie jest obciążona 

prawami majątkowymi.  

2. Uczestnicy konkursu udzielają zgody na utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie 

nadesłanych projektów w ramach promocji wydarzenia oraz wszelkich publikacji 

związanych z Konkursem.  

http://www.przedszkole37.olsztyn.pl/
https://bialystok.ipn.gov.pl/
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3. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich 

projektów, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.  

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach potrzeby  

przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak 

uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.  

3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 37  

w Olsztynie (ul. Pana Tadeusza 12A, 10-461 Olsztyn).  

4. Organizator  Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku 

oraz informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

promocyjnych oraz stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora w 

celach promocyjnych.  

5. Zwycięski projekt zostanie wydany drukiem z logo Instytutu Pamięci Narodowej.  

6. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczniów i opiekunów na uroczyste wręczenie 

nagród. 

7. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła Konkursowa.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.  

 

§ 7 

Polityka prywatności konkursu 

 

Organizator informuje, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą 

wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu oraz realizacji 

postanowień regulaminu i nie będą przekazywane innym podmiotom.  

 

 

 

Organizatorzy Konkursu: 

 

 


