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Regulamin gminnego konkursu na plakat  

o tematyce patriotycznej 

pt. „PATRIORTZM – wczoraj, dziś i jutro”. 

 

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1.Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców gminy Przemyśl idei patriotyzmu,  

kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.  

 

2.Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Przemyśl. Przyjmowane są 

prace indywidualne i grupowe.  

 

3.Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Święta Niepodległości i odbywa się pod 

patronatem Wójta Gminy Przemyśl. 

 

4.Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Aktywni społecznie” finansowanego w 

ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5.Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”, Pl. 

Dominikański 3, 37-700 Przemyśl przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców oraz 

Sympatyków Ostrowa i Ziemi Przemyskiej ADSUM, Ostrów 135, 37-700 Przemyśl. 

 

II. TEMATYKA, FORMAT PRAC 

1.Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca 

rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, itp.  

Temat: „ PATRIOTYZM – wczoraj, dziś i jutro” 

 

2.Prace muszą być wykonane w formie plakatu. Dopuszczalne są wszystkie techniki 

plastyczne: rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii, formy 3D, 
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decoupage, scrapbooking. Format nie powinien być mniejszy niż A3 (duży blok rysunkowy)  

i nie większy niż A1 (100 X 70 cm). 

 

III. III.PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY 

1. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 

poprzez: 

 strony internetowe:  

www.gminaprzemysl.pl 

www.ziemiaprzemyska.pl 

https://www.facebook.com/ADSUMStowarzyszenie/ 

https://www.facebook.com/gminaprzemysl/ 

strony internetowe Zespołów Szkół z terenu Gminy Przemyśl. 

 plakaty informacyjne rozwieszone na tablicach informacyjnych w 16 miejscowościach 

gminy Przemyśl; 

 Dyrektorów i nauczycieli Zespołów Szkół z terenu gminy Przemyśl 

 

2. Uczestnicy wykonują prace samodzielnie lub grupowo. 

 

3. Każda osoba/grupa może wytypować do konkursu jedną pracę. 

 

4.W terminie do 21 października 2016r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 

sekretariatu Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. W przypadku 

wysyłki pocztą o uznaniu pracy decyduje data stempla pocztowego. 

 

5.Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę zawierającą informacje: imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu.  

 

6.Stowarzyszenie Mieszkańców oraz Sympatyków Ostrowa i Ziemi Przemyskiej ADSUM 

powołuje niezależną Komisję Konkursową, która przeprowadza formalną kwalifikacją prac 

http://www.gminaprzemysl.pl/


     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja jest współfinansowana 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

(zgodność z regulaminem), a następnie  dokonuje ich oceny w skali 0-10 pkt. uwzględniając 

walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.  

 

7.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

8.Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w dniu 31.10.2016r. na stronach 

internetowych: 

www.gminaprzemysl.pl 

www.ziemiaprzemyska.pl 

https://www.facebook.com/ADSUMStowarzyszenie/ 

https://www.facebook.com/gminaprzemysl/ 

strony internetowe Zespołów Szkół z terenu Gminy Przemyśl. 

 

9.Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 listopada 2016 r. w Domu Ludowym w 

Ostrowie podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. 

 

10. Wystawa pokonkursowa plakatów będzie miała miejsce w Zespole Szkół w Ujkowicach 

podczas Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej w dniu 04.11.2016r. oraz 10.11.2016r. 

w Domu Ludowym w Ostrowie podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. 

 

IV. NAGRODY 

 

1.Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska”. 

 

2.Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych 

walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.  

 

 

http://www.gminaprzemysl.pl/
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V. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH: 

1.Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

2.Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

 

3.Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie 

przesyłki. 

 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

 

3.Szczegółowych informacji udzielają: 

 

Anna Boratyn, tel. 16 670 48 00 wew.38 

Andżelika Goraś, tel. 501 423 997 


