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Regulamin konkursu literacko – plastycznego  

„Katyń – Pamiętamy!” 

 

§ 1 

Organizacja 

1. Organizatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

2. Patronat honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta  Radomia – Pan Radosław 

Witkowski. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia przez 

pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w ZSRR w czasie II wojny 

światowej. 

2. Upamiętnienie rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz pamięci  

o wydarzeniach i bohaterach.  

4. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. 

 

§ 3 

Temat 

1. Temat Konkursu brzmi: „Katyń – Pamiętamy!”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy literackiej lub plastycznej zgodnej  

z tematem Konkursu. 

 

§ 4 

Regulamin 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs 

literacko – plastyczny „Katyń – Pamiętamy!”. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.chalubinski.edu.pl. 

 

§ 5 

Uczestnicy 

 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (8 klasy), szkół 

gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z Radomia. 

2. Zgłoszenie przesyła szkoła autora pracy. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu wykonuje tylko jedną pracę w danej kategorii spełniającą 

warunki konkursowe. 

2. Za uczestnictwo w Konkursie rozumie się dostarczenie pracy wraz z Formularzem 

zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz Deklaracją – załącznik nr 2 do 

Regulaminu zgodnie z warunkami określonymi w § 7. 
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3. Formularz Zgłoszenia podpisuje nauczyciel zgłaszający ucznia, natomiast Deklarację 

podpisuje Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika – prace bez powyższych 

dokumentów nie będą oceniane. 

 

Wyjątek – pełnoletni uczestnicy konkursu doręczają tylko Formularz Zgłoszenia. 

 

4. Prace konkursowe można wykonać jedną z następujących technik: 

 

4.1 Plakat – wykonany dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.). Format pracy min. A2. Prace plastyczne należy 

dostarczyć w oryginale. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: szkołę, imię  

i nazwisko nauczyciela (opiekuna), imię i nazwisko autora, wiek (klasę), tytuł pracy. 

4.2 Wiersz – napisany w dowolnej formie na maksymalnie 8 zwrotek, wydrukowany 

na komputerze (czcionka – 12 Times New Roman). Na odwrocie każdej pracy należy 

wpisać: szkołę, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), imię i nazwisko autora, wiek 

(klasę), tytuł poezji. 

4.3 Esej – w wersji papierowej wydrukowany na komputerze (czcionka – 12 Times 

New Roman, odstępy 1,5), strona tytułowa, na końcu eseju bibliografia, przypisy 

dolne, objętość: 4 – 8 stron (nie licząc strony tytułowej). Na ostatniej stronie pracy 

należy wpisać: szkołę, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), imię i nazwisko 

autora, wiek (klasę), tytuł eseju. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu prac odbiegających od 

tematu Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie 

przyjęte wartości. 

 

§ 7 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Termin nadsyłania prac: 29 marca 2019 r. 

2. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do  IV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego  

w Radomiu ul. Mariacka 25, 26-600 Radom. 

 

Organizator prosi o zamieszczenie na kopercie napisu Konkurs „Katyń – Pamiętamy!” 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac o czym 

powiadomi na stronie internetowej: www.chalubinski.edu.pl. 

2. Prace nadesłane lub przekazane po wskazanym terminie nie będą oceniane (decyduje 

data stempla pocztowego). 

3. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 

projektu konkursowego powstałe w czasie przesyłki. 

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

 

 

 

 

http://www.chalubinski.edu.pl/
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§ 8 

Ocena prac konkursowych 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez 

Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania Konkursu. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 12 kwietnia 2019 r. 
6. Komisja ma prawo do wskazania prac do ekspozycji spośród prac nienagrodzonych 

oraz niewyróżnionych. 

7. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów nastąpi 12 kwietnia 2019 r. w Ośrodku 

Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. 

8. Powiadomienie autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi do 10 kwietnia 

2019 r. 
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Załącznik nr 1  

(wypełnia nauczyciel zgłaszający uczestnika) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu literacko – plastycznego 

„Katyń – Pamiętamy!” 

 

Tytuł pracy …………………………………………………………….……………………….. 

Szkoła............................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Opiekun .................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko (autora pracy) ………………………………………………………................. 

Wiek ……....... lat 

E-mail ………………………………………………………………. 

Klasa ………………………………………………………………………………………… 

Nr kontaktowy do osoby zgłaszającej………………………………………………………… 

 

Ja ........................................................ 

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej Uczestnika) 

zgłaszam pracę i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału  

w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

………………………………, dnia …..…………………….. 

(Miejscowość)                                          (data) 

 

 

       ………………………………………….. 

 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik nr 2  

(wypełnia Rodzic lub opiekun prawny) 

 

DEKLARACJA 

Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika  

Konkursu literacko – plastycznego „Katyń – Pamiętamy!” 

 

Ja (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika) 

…………………………………......... wyrażam zgodę na udział syna/córki (imię  

i nazwisko)………….……..……………………… w Konkursie literacko – plastycznym „Katyń – 

Pamiętamy!”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych moich 

oraz syna/córki uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez 

Organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania i wizerunku Uczestnika. 

 

 

………………………………, dnia …..…………. …. 

        ( Miejscowość)    ( data) 

 

 

 

 

       ………………………………………………. 

Czytelny podpis Rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika 

 


