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REGULAMIN 

III WOJEWÓDZKI KONKURS  

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I LITERACKO-HISTORYCZEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”  

TEMAT PRZEWODNI – 450 LAT UNII LUBELSKIEJ  

LUBLIN 2019 

POD HONOROWYM PATRONATEM WOJEWODY LUBELSKIEGO  

 

 

ORGANIZATOR:  

Zespół Szkół nr 12  

ul. Sławinkowska 50  

20-810  Lublin 

 

KOORDYNATORZY:  

Monika Sarzyńska – plastyk  

e-mail: mon.sarzynska@gmail.com 

 

Jacek Ogorzałek – historyk   

e-mail: jacek.ogo@interia.pl 

 

CELE KONKURSU:  

Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 roku.  

Unia polsko – litewska była ważnym wydarzeniem w dziejach nie tylko Lublina, 

Polski, ale całej Europy m.in. z uwagi na jej pokojowy partnerski                          

i kompromisowy charakter.  

Unia zawarta w 1569 roku gwarantowała wzajemną tolerancje narodowościową 

i wyznaniową oraz równe prawa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

 zainteresowanie dzieci ich rodzinnym miastem,  

 skierowanie uwagi uczniów i ich nauczycieli na ciekawe miejsca, związane           

z historią w swoim mieście, 

 kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji i wydarzeń historycznych,  

 uwrażliwienie na piękno zabytków,  

 upamiętnienie 450 rocznicy Unii Polski z Litwą,  
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 kształtowanie wśród uczniów świadomości, tożsamości oraz postaw 

patriotycznych i obywatelskich,  

 rozwijanie kreatywności literackiej oraz wyobraźni językowej, 

 wizja miejsca, w których chciałoby się żyć, przyjaznego mieszkańcom, 

 rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników 

konkursu, 

 promocja twórczo działających szkół, ośrodków kultury,  

 wystawa pokonkursowa i wymiana doświadczeń, metod twórczych nauczycieli  

i instruktorów.  

 

TEMAT PRZEWODNI:  

450 LAT UNII LUBELSKIEJ  

Różnorodność i architektura naszych miast stanowi o ich niezwykłości.  

Konkurs dotyczy wydarzeń historycznych, które miały miejsce 450 lat temu               

w Lublinie. 

 

WIEK:  

Dzieci od lat 6 do 10, kl. I-III 

Młodzież od lat 11 do 15, kl. IV-VI 

Prace ocenianie będą w kategoriach wiekowych 6-10 lat, 11-15 lat.  

 

FORMAT PRACY PLASTYCZNEJ  

Maksymalny 45x55 cm.  

 

FORMUŁA PRACY LITERACKO-HISTORYCZNEJ 

Autorska praca pisemna w dowolnej formie literackiej  

 wiersz, wywiad, opowiadanie, reportaż, esej itp.  

Prace powinny dotyczyć wydarzeń i postaci związanych z Unią Lubelską. Prace 

mogą  być wzbogacone o fotografie, kserokopie dokumentów, filmy itp.  

 

TECHNIKA: 

Dowolna, płaska na przykład: 

 malarstwo, pastela, grafika, komiks, kolaż  

 

W KONKURSIE NIE BĘDĄ UWZDLĘDNIONE PRACE PRZESŁANE DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ.  
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TERMINY:  

Prace prosimy składać osobiście w portierni szkoły lub przesyłać przesyłką pocztową 

w terminie do: 1 maja 2019 r. 

Ocena prac przez jury do: 1 czerwca 2019 r. 

Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym, tematycznym                    

i zgodnym z założeniami konkursu.  

W przypadku prac literacko-historycznych oceniana będzie poprawność językowa           

i merytoryczna oraz oryginalność i walory poznawcze. 

Wystawa prac i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas 

Rodzinnego Pikniku Szkolnego dnia: 9 czerwca 2019 r. na scenie 

głównej.  
 

ADRES:  

Zespół Szkół nr 12       Monika Sarzyńska 

ul. Sławinkowska 50      mon.sarzynska@gmail.com 

20-810  Lublin       607 28 68 28 

 

e-mail: poczta@zs12.lublin.eu    Jacek Ogorzałek  

Tel.: 81 466 46 10       jacek.ogo@interia.pl 

        601 65 94 44    

 

        

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

Każda praca powinna być opisana czytelnie pismem drukowanym na karcie 

uczestnika konkursu stanowiącej załącznik do regulaminu.  

Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału 

prace zbiorowe.  

Nadesłane na konkurs prace plastyczne nie mogą być zrolowane.  

Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.  

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 

organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem 

Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego „Moje miejsce na ziemi” 450 lat Unii 

Lubelskiej, organizowanym przez Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 

50, 20-810 Lublin. 
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Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO. 

W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących 

udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moje miejsce na ziemi” 450 lat Unii 

Lubelskiej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Prawa do wykorzystania nadesłanych prac:  

Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy  

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie, 

przystosowanie i publikowanie pracy oraz jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką           

i w dowolnym celu.  

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystanie             

w środkach masowego przekazu przez organizatora.  

Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

uczestnika.  

 

Postanowienie końcowe:  

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego 

regulaminu. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej 

organizatora.  

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych 

spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu.  

 


