
          Załącznik 1 

 

Regulamin konkursu „Barwy Niepodległości” 

 

1. Termin konkursu 

 Prace konkursowe można nadsyłać w terminie 3- 16 listopada 2020r. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 18 listopada 2020r., za pośrednictwem strony 

ZSL, Fb oraz drogą mailową. 

 

2. Organizatorzy konkursu 

 Organizatorami konkursu są wychowawcy Internatu Zespołu Szkół 

Leśnych w Rucianem-Nidzie: 

Monika Święcka - muzyka 

Monika Bastek -poezja 

Piotr Bogdaszewski – plastyka 

 Współorganizatorami konkursu są: Mariola Gwiazda i Wioletta Sieruta 

 

 

3. Cele konkursu 

 kształcenie tożsamości narodowej, 

 kształcenie uczuć patriotycznych, 

 rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu 

kulturalnym, 

 dostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości narodu polskiego, 

 prezentacja dorobku artystycznego szkolnych i internackich kół 

zainteresowań, 

 inspirowanie uczniów szkoły do poszukiwań artystycznych, 

 odkrywanie i promocja talentów artystycznych (muzycznych, plastycznych, 

literackich) 

 uwrażliwianie na piękno, 

 zachęcanie i wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

 ukazanie środowisku szkolnemu i pedagogicznemu wartości edukacji 

patriotycznej młodego pokolenia, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 integracja przez udział w kulturze, 

 rozwijanie szacunku do tradycji i własnych korzeni, 

 uwrażliwianie na piękno dorobku kultury własnego narodu. 

 

3. Zasady uczestnictwa 

 Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 

Leśnych w Rucianem-Nidzie. 

 Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej kategorii 

konkursowej: 



muzyka (własna interpretacja utworu o tematyce patriotycznej). 

plastyka (wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice nawiązującej 

do hasła przewodniego konkursu). 

poezja (napisanie własnego wiersza o tematyce patriotycznej) 

 

 

4. Ocena i nagrody 

 Ocenie podlegają wszystkie prace nadesłane w wyznaczonym terminie.  

 Prace oceniane będą przez jury składające się z wychowawców Internatu 

ZSL 

 Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii 

 

 

5. Uwagi organizacyjne 

 Nadesłane prace i nagrania przechodzą na własność organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

 Prace nie będą odsyłane. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody 

w wypadku niewystarczającego poziomu artystycznego prac. 

 

6. Zasady zgłaszania prac 

 Prace należy wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

barwyniepodleglosci@gmail.com  

 Prace można nadsyłać także drogą pocztową na adres szkoły: 

Ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida 

 

7. Ustalenia końcowe 

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 

Monika Święcka – 504055856 

Piotr Bogdaszewski – 888163328 

lub na e-dziennik bądź e-maila barwyniepodleglosci@gmail.com 

 Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. 
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