
 

 

Regulamin powiatowego konkursu  

 „Droga do wolności” 

 

Organizator: 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie  

Konkurs odbędzie się w ramach innowacji  pedagogicznej „Bohaterowie z Łańcuta – 10 Pułk Strzelców 

Konnych” oraz obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Honorowy patronat nad konkursem obejmują: 

 Burmistrz Miasta Łańcuta 

  Muzeum Zamek w Łańcucie 

 

Cele konkursu: 

1.  Budzenie szacunku do tradycji i historii narodowej. 

2.  Rozwijanie uczuć patriotycznych. 

3. Propagowanie i poszerzanie wśród uczniów wiedzy o historii Polski. 

4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

5. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 

6. Rozwijanie zdolności plastycznych. 

Adresat konkursu: 

Uczniowie klas IV – VII  szkół podstawowych.  

Przebieg konkursu  

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

 Etap szkolny 

 W ramach konkursu uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie komiksu. Uczniowie 

zapoznają się z historią Polski w latach 1795 – 1918  i przedstawiają dowolny  jej fragment. 

  Komiks - opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków  

  składających się na integralną historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst    

  narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach). 



 Praca konkursowa musi składać się z minimum 6 plansz jednostronnych,  

a maksimum 10 (format A- 4).  Technika wykonania komiksu dowolna.  Plansze komiksu muszą 

być    spięte lub zszyte. 

 W wyniku szkolnych eliminacji nauczyciele szkoły wyłaniają jedną pracę indywidualną  i jedną 

pracę zbiorową, które wezmą udział w etapie powiatowym.  

 Etap powiatowy 

 Do 15 stycznia 2018 r. szkoła zgłoszą drogą elektroniczną deklarację udziału  

w konkursie (Załącznik nr 1).  

    Szkoła Podstawowa nr 3 

im. 10 Pułku Strzelców Konnych 

             w Łańcucie 

 tel. 515 122 281 e-mail: sp3lancut@poczta.onet.pl 

 Prace konkursowe wyłonione w ramach szkolnych eliminacji należy dostarczy do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łańcucie ,ul. 29 Listopada 21 w terminie  

do 16.02.2018 r. 

 Prace konkursowe powinny znajdować się w kopercie z dopiskiem „Droga do wolności  ”.  

W kopercie musi się znajdować wypełniona karta zgłoszeniowa, która jest   dołączona do 

niniejszego regulaminu (Załącznik nr 2). 

 Komiks powinna posiadać tytuł (umieszczony na pierwszej stronie) oraz metryczkę na ostatniej 

stronie, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora/autorów  

w przypadku pracy zbiorowej,  klasa, szkoła, opiekun). 

 Komiksy będą oceniane w dwóch kategoriach: praca indywidualna i zbiorowa. 

 Przy ocenie komiksów będzie brana pod uwagę: 

-  zgodność merytoryczna  przedstawionej historii,  

-  poprawność językowa  

-  walory artystyczne. 

 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 

            22.03. 2018 r. o godzinie 11:00  w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie. 

 Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej   

 w  dniu Święta Patrona Szkoły -  27 .04.2018 r.  

  Prace konkursowe będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora.  

 Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:                                            

Krzysztof Puziewicz – 662 133 172  i  Paweł Kulczycki - 500 408 971. 

    Serdecznie zapraszamy. 
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Załącznik nr 1 
                                                                                                                Szkoła Podstawowa nr 3  

                                                                                                                  im. 10 Pułku Strzelców Konnych  

                                                                                                                   ul. 29 Listopada 21, 37 - 100 Łańcut 

tel./fax 017 225 24 34  tel. 515 122 281  

 

 

  

Deklaracja udziału w powiatowym konkursie  
                                    „DROGA DO WOLNOŚCI” 

 
1. Nazwa szkoły  

…………………………………………………………………………………………. 

2. Adres  

            .........................................................................................................................................  

      3.  Praca indywidualna 

        .......................................................................................................................................... 

3. Praca zbiorowa  

           .......................................................................................................................................... 

   

                                                                                                ………………………….                                          
                                                                                                                  Miejscowość i data                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 
                                                                                                                Szkoła Podstawowa nr 3  

                                                                                                                  im. 10 Pułku Strzelców Konnych  

                                                                                                                   ul. 29 Listopada 21, 37 - 100 Łańcut 

tel./fax 017 225 24 34  tel. 515 122 281  

 

 

  

Karta zgłoszenia do powiatowego konkursu  
                                    „DROGA DO WOLNOŚCI” 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa szkoły 

            .........................................................................................................................................  

      3.  Adres szkoły, telefon, e-mail  

        .......................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna 

           .......................................................................................................................................... 

   

 ………………………….                                              ……………………………… 
                 Miejscowość i data                                                                        Podpis zgłaszającego opiekuna  

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

...................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Droga do wolności” i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej mojego dziecka w celach promocyjnych.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), 

przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łańcucie.  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb konkursu.  

 

 

 

…………………………………..                    …………………………………………………. 

       Miejscowość i data                                           Podpis rodziców/ prawnych opiekunów  

 

 


