
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 
na plakat 
Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945. Ludzie-Struktury-Symbole 
 
 

§ 1 
 
Organizator konkursu 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu 
 

§ 2 
 

Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest: 
- zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych tematyką historyczną,  
a w szczególności historii Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej  
- poszerzenie wiedzy uczniów o historii Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej przy 
wykorzystaniu literatury zgromadzonej w MBP w Opolu 
- rozwijanie talentów plastycznych młodzieży  
- kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w wydarzeniach  
o charakterze kulturalno-edukacyjno-historycznym     
 

§ 3 
 
Uczestnicy 
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
 

§ 4 
 
Prace konkursowe 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacje 
A4. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki 
mieszane. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat  zgodnie z tematem konkursu „Polskie 
Państwo Podziemne w latach 1939-1945. Ludzie-Struktury-Symbole 
 
Do konkursu zakwalifikowana zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestnika. Prace zbiorowe nie będą 
podlegały ocenie. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  
imię i nazwisko, klasa, miejscowość, adres szkoły, opiekun merytoryczny, zgoda opiekunów. 
Załączniki zamieszczone na końcu regulaminu należy po wydrukowaniu i wypełnieniu umieścić (nakleić) na 
odwrocie pracy.   
 

§ 5 
 
Przebieg konkursu 
Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora. Komisja oceniać będzie: 
zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w 
zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik plastycznych. Nagrody 
rzeczowe przyznane zostaną za zajęcie I miejsca, II i III miejsca w dwóch kategoriach. Pierwszej dla uczniów 
szkół podstawowych. Drugiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs rozpoczyna się 27 września 
2022 roku, a kończy 10 listopada 2022 roku 
 
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście adres:   
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu 
Biblioteka Główna  
ul. Minorytów 4 
45-017 Opole 
Z dopiskiem: „Polskie Państwo Podziemne”  
  

§ 6 
 
Uwagi końcowe 
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  



Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają 
prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w 
mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. Prace zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne 
z regulaminem nie będą oceniane. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem 
organizatorom zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych adresowych uczestników 
oraz nazw i adresu biblioteki, a także nazwisko opiekuna merytorycznego uczestnika konkursu.  
 
Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 i załącznik 
nr 2  do niniejszego regulaminu – umieszczone na drugiej stronie pracy. Materiały należy przesłać w 
nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 roku na w/w adres. 
Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.  
Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna. 
 
 

Załącznik nr 1  
Karta   zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie historycznym na plakat „Polskie Państwo Podziemne 
w latach 1939-1945. Ludzie-Struktury-Symbole 
       
Imię i nazwisko uczestnika …………………..……………………………………………………… 
 
Wiek uczestnika i klasa …..................................................................................................................... 
 
Szkoła (nazwa i adres) …………………………….…………………………................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego ….................................................................................... 
    
Załącznik nr 2  
Zgoda opiekunów prawnych  uczestnika na udział w konkursie na oraz na przetwarzanie danych 
osobowych, publikację wyników konkursu  i wizerunku mojego dziecka   
  
………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka)  
  
na stronach internetowych organizatorów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r.  
o ochronie danych osobowych.  
 
…………………………………………….………………………………………………………….. 
/czytelny podpis/ 

 


