
REGULAMIN KONKURSU 

„MAPA OSSOWA – ŚLADAMI BITWY 

WARSZAWSKIEJ 1920r.” 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie, koordynatorem 

Katarzyna Supranowicz, nauczyciel języka polskiego. 
2. Konkurs organizowany jest w ramach udziału Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie 

w obchodach 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą. 
3. Konkurs rozpoczyna się 7 maja 2018r. i trwać będzie do 21 maja 2018r. 
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Mapa Ossowa – Śladami Bitwy Warszawskiej  1920r.” 
5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, zaś prace będą ocenianie w kategoriach wiekowych: 

kl. I-III oraz IV-VII.  

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej 
(rysunek, wyklejanka, makieta). Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, 
wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń  

w imieniu osób trzecich. 
4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa  

i nazwa szkoły. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 
5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. 
6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie  

niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 
7. Po rozstrzygnięciu konkursu prace będą sfotografowane i w formie pokazu slajdów prezentowane  

w ramach międzyszkolnego projektu „Młodzieżowe Wirtualne Zeszyty Historyczne”, umieszczone  
na stronie www.wirtualna-historia.pl, a także podczas obchodów Święta Szkoły  
w dniu 29 maja 2018r.  
 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie nazwisk zwycięzców i wręczenie nagród  

podczas Święta Szkoły.  
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. 
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na szkolnej wystawie, stronie 
internetowe szkoły www.zsossow.pl oraz stronie projektu www.wirtualna-historia.pl. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. 
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
4. Regulamin niniejszego konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych będą dostępne na 

stronie www.zsossow.pl oraz u nauczyciela koordynatora.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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