
 

Zadanie pn. Tryniecki weekend z historią – „Cud nad Wisłą. 1920” 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 

Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 

 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„KU NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 

w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

2. Organizatorem Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Ku niepodległości” jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy. Konkurs organizowany jest w ramach zadania pn. 

Tryniecki weekend z historią – „Cud nad Wisłą. 1920”. 

 

§2 

Cele Konkursu 

1. Zapoznanie z problematyką walk Polaków stoczonych w okresie I wojny światowej. 

2. Rozwój zainteresowań plastycznych i wiedzy historycznej. 

3. Przybliżenie postaci historycznych walczących o wolną Polskę. 

4. Budzenie poczucia tożsamości narodowej, kształcenie emocjonalnej więzi z Ojczyzną. 

 

§3 

Tematyka prac 

1. Prace konkursowe muszą mieć charakter związany z minimum jedną z poniższych 

kategorii: 

a) Bohaterzy dążący do odbudowy Państwa Polskiego. 

b) Bitwa Warszawska. 

c) Symbole wolności. 

§4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób przed 18 rokiem życia.  

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

- dzieci do lat 12; 

- młodzież od lat 13 do lat 17; 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie podpisanej pracy plastycznej do 

siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy. Termin doręczenia prac upływa  

9 września 2020 roku. 



 

4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 11.09.2020 podczas pierwszego dnia 

realizacji w/w zadania. 

7. Każdy z uczestników wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie 

ogłoszenia wyników Konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i 

danych oraz wykonanych prac w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i 

niepublicznie, w każdej formie i technice, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji 

Konkursu. 

 

§5 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

 

 

 

 

§6 

Nagrody 

1. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy 

oraz na stronie internetowej: 

www.tryncza.eu 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z 

wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu 

organizator będzie informował telefonicznie i ogłaszał je na stronie internetowej. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 


