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REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO 

„Nieznani bohaterowie czasów II wojny światowej” 

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami  

82. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego 

Przykłady postaw patriotycznych w kręgu rodziny i społeczności lokalnej  

w odniesieniu do historii II wojny światowej. 

§ 1 

ORGANIZATORZY 

1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej. 

2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. 

§ 2 

PATRONAT 

1. Przemysław Drabek - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

§ 3 

UCZESTNICY 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

2. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

§ 4 

CELE KONKURSU 

1. Edukacja i zwiększenie zainteresowania tematyką II wojny światowej w kontekście przeszłości 

własnej rodziny i środowiska lokalnego. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

3. Pobudzenie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej uczniów. 

4. Aktywizacja środowiska szkolnego i domowego – integracja międzypokoleniowa. 

5. Motywowanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 
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6. Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych i technik plastycznych jako środka 

przekazu. 

7. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

8. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

9. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu. 

10. Upamiętnienie zasług Polskiego Państwa Podziemnego i uczczenie Niepodległej Rzeczpospolitej. 

§ 5 

UCZESTNICY I FORMA KONKURSU 

Forma plastyczna - kolaż 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu powiatów: 

bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej. 

2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej – kolażu w formie 

płaskiej; maksymalny rozmiar pracy – format A3. 

3. Uczestnik samodzielnie wykonuje pracę plastyczną w wybranej technice kolażu. 

4. Do konkursu można zgłosić wyłącznie pracę, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

5. Praca nie może w żaden sposób naruszać prawa, w tym w szczególności praw autorskich innych 

twórców. 

§ 6 

UCZESTNICY I FORMA KONKURSU  

Forma multimedialna - prezentacja lub film 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, 

pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej. 

2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu prezentacji multimedialnej lub filmu. 

3. Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie. 

4. Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji 

multimedialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD w formacie zgodnym 

z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (Open Office) lub innym możliwym do 

uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej. 
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5. Prezentacja może zawierać do 25 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas 

projekcji nie może przekroczyć 15 minut (dotyczy również filmu). 

6. Praca nie może w żaden sposób naruszać prawa, w tym w szczególności praw autorskich innych 

twórców. 

7. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy 

w prezentacji podać wykorzystane źródła. 

8. Do konkursu można zgłosić prezentację, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

§ 7 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs składa się z jednego etapu - regionalnego. 

2. Zgłoszenia prac konkursowych do konkursu dokonuje macierzysta szkoła zgodnie z wypełnioną 

Kartą zgłoszenia pracy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie jest 

jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

3. Kolaż lub prezentację zapisaną na płycie CD/DVD, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, należy 

przesłać pocztą (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres: 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,  

ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem: „Nieznani bohaterowie czasów II wojny 

światowej”, do dnia 15.01.2022 r. 

4. Do prezentacji należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1).  

5. Praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz mieć dołączone oświadczenie 

pełnoletniego ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna dotyczące akceptacji warunków konkursu oraz 

zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy w celach związanych z organizacją 

przedmiotowego konkursu – Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

6. Do konkursu przyjmuje się maksymalnie 3 prezentacje/kolaże uczniów danej szkoły. 

7. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest Urszula 

Rukasz – tel. (33) 812 37 15 , wew. 120, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl 

§ 8 

OCENA PRAC 

1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów konkursu w każdej 

z kategorii wiekowych: 

mailto:urukasz@wombb.edu.pl
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 klasy IV–VII szkoły podstawowej (konkurs na kolaż), 

 klasy VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (konkurs 

multimedialny). 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu, 

b) trafność ujęcia tematu, 

c) walory artystyczne, 

d) kreatywność i oryginalne ujęcie tematu. 

3. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. 

§ 9 

NAGRODY 

W konkursie przewidziane jest przyznanie: 

 nagrody za najlepsze prace plastyczne w technice kolażu: klasy IV–VII szkoły podstawowej –  

I, II, i III miejsce, 

 nagrody za najlepszą pracę w technice multimedialnej: szkoły podstawowe klasa VIII   

i ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne – I, II, i III miejsce, 

 wyróżnień. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. O ocenie prac konkursowych i miejsc wręczenia nagród komisja konkursowa powiadomi szkoły do 

dnia 30.01 2022 r. Informacje te zostaną ogłoszone również na stronach internetowych 

organizatorów. 

2. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatorów konkursu. 

 

 

 

 


