
Rzeszów, 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

pt. „40 rocznica powstania NSZZ Solidarność” 

1.   Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego jest Regionalna Sekcja Oświaty 

  i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. 

     2. Nad konkursem patronat honorowy sprawują: Marszałek Województwa Podkarpackiego,                   

Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz IPN Oddział w Rzeszowie,  

a  patronat  medialny objęło: Radio Rzeszów, Radio VIA i TVP 3 Rzeszów. 

     3.   Cele konkursu: 

• Popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z 40-leciem powstania NSZZ „Solidarność”. 

• Budowanie poczucia dumy i tożsamości narodowej. 

• Kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej do odpowiedzialnego       

uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. 

• Rozwijanie zainteresowań artystycznych 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

    Konkurs ma charakter indywidualny.  

5. Prace będą oceniane w dwóch  kategoriach wiekowych: 

       -  szkoły podstawowe klasy IV - VIII 

       -  szkoły ponadpodstawowe klasy I - IV 

6. Udział uczniów w konkursie zgłaszają nauczyciele, a Komisja Konkursowa wyłoni laureatów i 

wyróżnionych. 

      7. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.   

8. Uhonorowani dyplomami zostaną również nauczyciele laureatów i wyróżnionych. 

9. Prace należy przesyłać do biura na adres Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  

     „Solidarność”, 35- 005 Rzeszów ul. Bardowskiego 2/8 lub przynieść do naszej siedziby  

     w terminie do 25 września 2020 r.  

10. Technika prac jest dowolna. Format prac: A3. 

11. Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą 

       szkoły, jej pełnym adresem i telefonem, nazwiskiem nauczyciela (instruktora) przedmiotu –  

       załącznik nr 1.                                       

12. Każda szkoła może przesłać max. 5 prac. 

13. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac. 

      14. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie – załącznik nr 2 

      15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie ich 

            danych osobowych przez organizatorów w mediach i na stronach internetowych.               

      16. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r.  

      o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 103, poz. 926 z późn. zm.). 



     17. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą  

       publikowane na stronie internetowej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  

       Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie: www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl  

     18. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla finalistów odbędzie się w dniu 10 października  

      2020 r. godz. 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie ul. Okrzei 7. 

      19. We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt: 

Bogusława Buda, tel. 600 662 091 

                                                                                                         Bogusława Buda      

                                                                                                                     Przewodnicząca    

                                                                                               RS OiW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie 


