
Regulamin konkursu plastycznego pt.: 

„Szczęśliwa pod Warką wiktoryja” 
zorganizowanego z okazji 360. rocznicy Bitwy pod Warką   

 

pod patronatem 
 Burmistrza miasta i gminy Warka Dariusza Gizki 

 

I. Organizator 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 

 

II. Cele konkursu 

 Pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o wydarzeniach związanych z Bitwą 

pod Warką 1656 r. 

 Propagowanie postaw patriotycznych.  

 Upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń z kwietnia 1656 r., które 

miały miejsce w Warce i okolicach.  

 Zachęcanie uczniów do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych. 

 Kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań 

plastycznych. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI oraz 

młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Warka. 

2. Tematyka prac plastycznych dotyczy Bitwy pod Warką 1656 r. Powinna 

obejmować autorską wizję przebiegu batalii lub charakterystycznych 

wydarzeń z nią związanych. Zachęcamy uczestników konkursu do wizyty w 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i zapoznania się z wystawą 

stałą „Warka – miasto dotknięte historią”, która w części jest poświęcona 

Bitwie pod Warką z 1656 r.  

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

5. Praca powinna być wykonana wyłącznie na papierze o formacie A3.  

6. Technika wykonywanych prac plastycznych jest dowolna (np. ołówek, 

kredka, tusz, węgiel, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki 

itp.). 



7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje (podpisać 

drukowanymi literami na odwrocie pracy): 

a. imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 

b. tytuł pracy 

c. nazwę i adres szkoły bądź placówki reprezentowanej przez ucznia 

d. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego 

uczeń przygotował pracę 

e. do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą 

powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania 
dziecka. 

8. Prace bez oprawy w passe-partout. 

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie 

nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
 

IV. Kontakt 

Osoba do kontaktu z ramienia organizatora konkursu: Bartłomiej Kuna 

0-48 667-22-67 wew. 28, e-mail: edukacja@muzeumpulaski.pl 

 

V. Termin i miejsce składania prac 

Pracę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem wytypowanego przez 

szkołę opiekuna, najpóźniej do 31 marca 2016 r. do godziny 1400.  

 

Centrum Edukacyjno-Muzealne w Warce 

ul. K. Pułaskiego 24 

Dział merytoryczny 

 

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Komisja Konkursowa wyłoni 

najlepsze prace, którym przyzna nagrody oraz ewentualnie wyróżnienia. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) jakość wykonania, 

b) oryginalność, pomysłowość 

c) stopień trudności wykonania pracy 

d) wyobraźnia twórcza 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 



VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla trzech najlepszych prac w każdej z 

dwóch kategorii wiekowych, tj.:  

1) szkoły podstawowe, kl. IV-VI  

2) gimnazja  

Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień.  

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani 7 kwietnia 2016 

roku podczas 360. rocznicy obchodów Bitwy pod Warka. O wynikach 

konkursu oraz o miejscu i czasie wręczenia nagród organizator konkursu 

poinformuje jego uczestników za pośrednictwem placówek oświatowych.   

2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Muzeum im. K. Pułaskiego www.muzeumpulaski.pl oraz Facebook ’u, 

lokalnej prasie, portalach internetowych. 

3. Od 7 kwietnia 2016 r. wybrane prace (w tym nagrodzone) zgłoszone do 

konkursu będą prezentowane na planszowej wystawie plenerowej na 

wareckim rynku.  

 

IX. Nagrody i wyróżnienia 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z dwóch 

kategorii wiekowych: 

I. Kategoria wiekowa - szkoły podstawowe, kl. IV-VI, gmina Warka 

1. miejsce – nagroda rzeczowa*, dyplom 

2. miejsce – nagroda rzeczowa*, dyplom 

3. miejsce – nagroda rzeczowa*, dyplom 

II. Kategoria wiekowa – gimnazja, gmina Warka 

1. miejsce – nagroda rzeczowa*, dyplom 

2. miejsce – nagroda rzeczowa*, dyplom 

3. miejsce – nagroda rzeczowa*, dyplom 

 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

* wartość nagrody zależna od uzyskanego miejsca lub wyróżnienia 

 



X. Uwagi dodatkowe 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Muzeum 

im. Kazimierza Pułaskiego w Warce prawa na wykorzystanie prac na 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie 

do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach 

popularyzatorskich oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

2. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, 

poz. 833, z późn. zm). Właściwe oświadczenie – stanowiące załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu - uzupełnione i podpisane przez opiekuna 

prawnego Uczestnika konkursu należy złożyć wraz z pracą konkursową. 

Praca uczestnika konkursu, który nie złoży stosownego oświadczenia nie 

będzie podlegała ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac 

do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

4. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie 
przysługuje odwołanie).  

5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez 

Komisję Konkursową. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator       

Konkursu 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych w konkursie 
 

„Szczęśliwa pod Warką wiktoryja” 
zorganizowanego z okazji 360. rocznicy Bitwy pod Warką   

 
pod patronatem 

 Burmistrza miasta i gminy Warka Dariusza Gizki 

 
 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
syna/córki* ……………………………………………. zgodnie z ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz 
na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu 
nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów 
promocyjnych Organizatora.  
 

 
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
             Miejscowość, data                                             Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  


