
 
Jacek Malczewski, Ojczyzna (Uczucie), część środkowa tryptyku Prawo-Ojczyzna-Sztuka, 1903 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

 

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego 

„Symbole i alegorie Niepodległej” 

 

1. Organizatorzy: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 

 

Odpowiedzialni nauczyciele: 

Małgorzata Boczar-Błądzińska, Maria Kowalska  

 

2. Cele konkursu: 

 rozwijanie umiejętności plastyczno-literackich, 

 kształtowanie kreatywności i pozytywnej samooceny, 

 zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznego wyrazu, 

 kształtowanie świadomego odbiorcy kultury, 

 doskonalenie umiejętności odbioru tekstów kultury, 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec historii i współczesności, 

 rozwijanie indywidualnych talentów. 

  



3. Uczestnicy konkursu 

I. uczniowie szkoły podstawowej (IV-VI), 

II. uczniowie szkoły podstawowej (VII-VIII) i gimnazjum, 

III. uczniowie szkół średnich. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej (wybraną techniką 

w formacie A4 lub A3) albo tekstu literackiego (wiersz bądź inna dowolna forma literacka). 

 

4. Zasady uczestnictwa 

Każda praca powinna być opisana i zawierać na odwrocie: 

imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę oraz nazwę szkoły, zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych (załącznik nr 1). 

 

5. Terminy 

Prace należy nadsyłać do dnia 12.12.2018 r. na adres: 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, 

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 17.12.2018 roku. Lista 

laureatów zostanie opublikowana na stronie szkoły pod adresem: www.zssnr3krakow.pl 

 

6. Uwagi 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za trzy najciekawsze prace. Osobno 

ocenione zostaną prace plastyczne i literackie. 

 

  



Załącznik nr 1 

 

 
ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA 

 
w konkursie plastyczno-literackim „Symbole i alegorie Niepodległej” 

 
 
Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec 

 
 
 

...................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
 

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną 
opieką) w konkursie. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem 
i w pełni akceptuję. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka 
dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 
 
 
 
 

  _______________________________________________________  
imię i nazwisko i czytelny podpis 

rodzica/ prawnego opiekuna 
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