
Regulamin II edycji konkursu plastycznego „Moja Kartka Wielkanocna” 

 

§1. Organizator Konkursu. 

Organizatorem Konkursu jest Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 

 

§2. Partnerzy Konkursu. 

Partnerami  Konkursu są: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Burmistrz Błonia, 

Wójt Gminy Czosnów, Starosta Warszawski Zachodni, Starosta Nowodworski, Prezes 

Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem". 

 

§2. Założenia 

1. Temat pracy konkursowej: wykonanie pacy plastycznej w postaci kartki 

wielkanocnej. 

2. Cele Konkursu:   

 popularyzacja Świąt Wielkanocnych umacniające więzi rodzinne                            

i środowiskowe 

 pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów szkół 

podstawowych biorących udział w konkursie; 

3. Konkurs jest skierowany jest uczniów szkół podstawowych. 

4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:  

 I  - zerówka oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

 II - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

5. Za organizację w zakresie oceny i ekspozycji prac konkursowych 

odpowiedzialny jest Organizator Konkursu. 

6. Harmonogram Konkursu: 

 ostateczny termin dostarczenia prac: 16 marca 2016 r.; 

 rozstrzygnięcie konkursu: 22 marca 2016 r.; 

 powiadomienie laureatów konkursu: 23 marca 2016 r.; 

7. Dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu.  

8. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:  

2 Mazowiecki Pułk Saperów, ul. Leśna 4C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 
Klub Wojskowy (z dopiskiem „Moja Kartka Wielkanocna”) 



9. Prace plastyczne nie mogą być większe od formatu A4. Prace mogą być 

wykonane w formacie koperty. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej 

technice plastycznej. 

10. Na odwrocie pracy należy napisać swoje imię i nazwisko, numer klasy, adres 

szkoły oraz dane kontaktowe. 

11.  Dostarczenie wykonanej pracy jest zgodą na: 

 publikację w Internecie; 

 publikację w formie wystawy; 

 publikację w prasie lokalnej; 

 

§3. Ocena prac konkursowych 

1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

2. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi 

uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.  

3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała 

prace zgodnie z kryteriami:   

 zgodności z tematem konkursu;  

 pomysłowości; 

 oryginalności ujęcia tematu;  

 estetyki wykonania; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych 

z tematyką konkursu.  

5. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana 

przez Organizatora.  

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac.             

Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji 

Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.  

7. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, 

który zostanie podpisany przez członków Komisji Konkursowej.  

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.   

 

§4. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy.   

2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

Konkursu.  



 

§5. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji 

Konkursowej.  

2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną przesłane do szkół,                  

których uczniami są laureaci. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także umieszczona na stronach 

internetowych konkursu www.2mpsap.wp.mil.pl, a także podane do wiadomości 

publicznej. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na 

wystawie pokonkursowej. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Kierownik Klubu Wojskowego 

2 Mazowieckiego Pułku Saperów 

Michał Dudek 


