
 
    BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH 
                                        DZIAŁ REGIONALNY 
                      UL. WOJSKA POLSKIEGO 15, 72-010 POLICE 
              tel. 913175776 w. 25; e-mail: biblio.czytelnia@police.pl 

                         

REGULAMIN   POWIATOWEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

„JÓZEF PIŁSUDSKI - ALBUM PAMIĄTKOWY”                                         

ORGANIZATORZY: 

Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem : „Józef Piłsudski-album 

pamiątkowy ”, jest Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach – Dział Regionalny. 

Wydarzenie wspierane jest Patronatem Narodowym Prezydenta RP w 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę i związane z tym całoroczne obchody. Zasięg konkursu obejmuje 

teren powiatu polickiego. 

CELE  KONKURSU: 

Celem konkursu jest: 

1. popularyzowanie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim, jego postawy życiowej i 
czynów, 

2. kształtowanie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu, 
3. zainteresowanie uczniów historią Polski, 

4. rozwijanie wrażliwości estetycznych, kreatywności inspirowanych historią i 

prezentacja w wystawie pokonkursowej, 

5. nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze,  

6. promowanie Biblioteki w Policach. 

ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych z terenu miasta, 
gminy i powiatu polickiego.  

2. Przebieg konkursu jest dwuetapowy: 

 I etap: eliminacje szkolne – organizują i przeprowadzają szkolne komisje 
konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. Uczestnicy konkursu z klas 5-8 
wykonują 1 album w swojej klasie (np. praca w 3-4 zespołach).  Komisje szkolne 
typują jedną klasę (z przedziału 5-8 ) do udziału w finale i przesyłają 1. album ze 
swojej szkoły chcącej wziąć udział w terminie do 5 listopada 2018 r. 

                    II etap: eliminacje finałowe w Dziale Regionalnym – 20 listopada 2018 r., godz. 10 



3. Uczniowie szkół wykonują album pamiątkowy o Józefie Piłsudskim z ukazaniem 
jednego wydarzenia z poniższych tematów: 

 Dzieciństwo i młodość  

 Działalność rewolucyjna 

 Więzień Cytadeli 

 Komendant, Naczelnik, Marszałek 

 W Magdeburskiej Twierdzy 

 Odzyskanie Niepodległości 

 Samotnik z Sulejówka 

 Zamach Majowy 

4. Prace konkursowe - albumy w formacie A-3 (układ poziomy), min. 20 stron, technika 
wykonania  dowolna (bez materiałów sypkich). 

5. Opatrzenie każdej pracy na odwrocie kartą informacyjną, zawierającą: 
      TYTUŁ PRACY  Z PODANIEM TEMATU i ewentualnie ROKIEM UKAZANEGO  
      WYDARZENIA Z ŻYCIA J. PIŁSUDSKIEGO. 
      Klasa, adres szkoły i numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela pod  
      kierunkiem, którego praca została wykonana. 
6. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. 
7. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu dokona oceny prac i przyzna 

nagrody. 

8. Laureaci –klasa, za I miejsce otrzymają Puchar „Niepodległa” i dyplom.  
Laureaci- klasa , za II i III miejsce otrzymają Statuetki „Niepodległa” i dyplomy. 

                   Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.   
                   Nagrody zostaną ufundowane przez Dyrektora Biblioteki im. M. Skłodowskiej- 
                   Curie w Policach. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

„Administratorem danych osobowych jest Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Policach, która przetwarza dane osobowe w celu realizacji konkursu, promocji 
biblioteki i czytelnictwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do udziału w konkursie, uczestnik ma prawo dostępu do danych  i ich 
poprawiania”.  

 Zgoda na  wykorzystania wizerunku z danymi osobowymi będzie 
udostępniona w formie relacji pokonkursowej prasie, telewizji lokalnej, oraz 
portalom internetowym, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook i 
stronie Biblioteki: www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii-Sklodowskiej-
Curie-w-Policach ; www.biblioteka.police.pl  w celu ogłoszenia wyników, 
promocji biblioteki, itp. 

 Akceptacja zasad Regulaminu konkursu i dostarczenie prac   
do 5 listopada 2018 r. 

http://www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii-Sklodowskiej-Curie-w-Policach
http://www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii-Sklodowskiej-Curie-w-Policach
http://www.biblioteka.police.pl/


                                         KARTY ZGŁOSZENIA i ZGODY  (Załącznik nr 1 i 2 )  
                           na adres: Biblioteka im. Marii Skłodowskiej – Curie 

                                  Dział Regionalny 
                ul. Wojska Polskiego 15, 72-010 Police 
                                fax.  913175776 w. 20 

10. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Organizator Konkursu Elżbieta 
Kacprzak - Kierownik Działu Regionalnego w Policach, kontakt: tel. 91 3175776 w. 25, 

email : biblio.czytelnia@police.pl,  www.biblioteka.police.pl. 
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