„Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości.
Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy - i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było.
Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem”
Józef Piłsudski

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Józef Piłsudski-człowiek czynu i legendy”
1. Cele konkursu:
a) propagowanie i poszerzanie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim
b) rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów
plastycznych
c) zachęcanie do wykorzystania rożnych technik plastycznych (np. rysunku,
malarstwa, collage)
d) wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej
2. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury
i Turystyki z/s w Działoszynie.
3. Patronat nad konkursem objął Starosta Pajęczański.
4. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas 4-7 z terenu
powiatu pajęczańskiego.
5. Tematem konkursu jest postać Józefa Piłsudskiego. Należy wykonać pracę
odnosząca się do hasła: „Józef Piłsudski-człowiek czynu i legendy”
6. Format prac dowolny (nie mniejszy niż A4).
7. Pracę można wykonać dowolną techniką (farby, kredki, węgiel, kolarz, etc.)

8. Na odwrocie każdej pracy należy podać dane autora (imię, nazwisko, klasa,
szkoła).
9. Wykonane prace i kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą lub

dostarczyć osobiście do dnia 27 października 2017r. na adres:
Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie
ul. Zamkowa 22 98-355 Działoszyn
Po tym terminie pracę nie będą przyjmowane!!

10. Z każdej szkoły można maksymalnie przesłać 10 prac.
11. Prace będą oceniane przez jury w składzie powołanym przez organizatorów
pod względem interpretacji tematu, oryginalności i estetyki wykonania.
12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
13. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie.

Załącznik nr 1

Konkurs plastyczny „Józef Piłsudski-człowiek czynu i legendy”
Karta zgłoszenia uczestnika

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………….
2. Klasa…………………………………………………………………………………
3. Nazwa szkoły……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Imię, nazwisko, telefon osoby zgłaszającej uczestnika
………………………………………………………………………………………

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu:
Akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Józef Piłsudski -człowiek
czynu i legendy” ustalone w Regulaminie Konkursu.

…………………………………
Podpis osoby zgłaszającej

...………………………..
Podpis uczestnika

