
 

 

Jesienne chmury znów pędzi wiatr 
W dalekie strony, daleki świat. 
Zielone drzewa, które chroniły nas, 
W żółte kolory zamienił czas. 
 
 
 

POLSKIE DROGI 
do wolności 

Konkurs plastyczno – muzyczny z okazji 100 lat odzyskania 
niepodległości. 

 

Regulamin 
 

§ 1 
Organizator i patronat 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury w Gdowie.  
tel. 12 251 43 67; 507 019 380  www.ck.gdow.pl 

 
2. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Gdów – Zbigniew Wojas 

 
 

§ 2 
Cele konkursu 

 
- uczczenie święta 100-lecia obchodów odzyskania  Niepodległości, 
- propagowanie wiedzy o polskich zrywach wolnościowych i o udziale w nich dzieci                        

i młodzieży, 
- pielęgnowanie tradycji związanych z upamiętnianiem szczególnych momentów historycznych, 

ważnych dla naszego Narodu, 
- pogłębianie wiedzy na temat historii Polski, 
- kształtowanie  wrażliwości związanej z tematyką wyzwoleńczą, 
- stwarzanie okazji dla twórczości plastycznej i muzycznej związanej z tematyką narodową, 
- zachęcanie do wyrażania patriotyzmu poprzez twórczość plastyczną i muzyczną, 
- przypomnienie i nauka pieśni o charakterze narodowym,  
- umacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, 
- budowanie więzi łączącej wszystkich Polaków. 
 
 
 
 
 



 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół działających na terenie 

gminy Gdów. 
 

2. Część plastyczna: 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce wolnościowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży w działalności na rzecz wyzwolenia narodowego. 
Oczekujemy na prace konkursowe w technikach: rysunek, malarstwo, kolaż, pastel, grafika, rzeźba, 
ceramika, instalacja, haft itd., z wyjątkiem technik zawierających elementy sypkie spożywcze. 
Kategorie wiekowe uczestników to: 

a) Przedszkolaki od 3 do 6 roku życia. 
b) Klasy od I do IV 
c) Klasy od V do VII 
d) II i III kl. oddziałów gimnazjalnych oraz szkoły średniej. 

Forma płaska dla kat. wiekowych 1 i 2 to format A4, dla kategorii 3 i 4 format A3. Prace mogą mieć 
dowolną formę twórczą np. obraz, komiks, plakat, makieta lub inne. Formy przestrzenne nie 
powinny przekraczać 100 cm x 100 cm. Zgłoszona praca musi być oznaczona tytułem i zawierać 
dane osobowe : imię i nazwisko, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwę szkoły (placówki) 
delegującej, adres i numer telefonu kontaktowego – umieszczone na metryczce (która stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu) i przyklejone z tyłu pracy (metryczka jest zarazem 
zgłoszeniem). Każdy uczestnik może przedstawić na konkurs 1 pracę. 
Prace  z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do Centrum Kultury w Gdowie w terminie od 28 
maja do 1 czerwca 2018 roku. 
 
 

3. Część muzyczna: 
Zadaniem konkursowym dla uczestników jest zaprezentowanie pieśni lub piosenki o charakterze 
patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci w działaniach na rzecz wolności              
i niepodległości. 
Prosimy placówki delegujące o wytypowanie jednego podmiotu wykonawczego, który zaprezentuje 
się w konkursie. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2018 roku, osobiście w Centrum Kultury w Gdowie lub za 
pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl 
Przesłuchania konkursowe odbędą się 06.06.2018 (środa), o godz. 9.00 w Centrum Kultury              
w Gdowie. 
Piosenki będzie oceniać komisja powołana przez organizatora konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 4 
Kryteria oceny 

 
1. Część plastyczna: 

 
Prace oceniać będzie powołana na tę okazję przez organizatora konkursu komisja, 
uwzględniając: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję twórczą, pomysłowość, 
kompozycję, ekspresję, a także estetykę wykonania. 

 
 

2. Część muzyczna: 
 

- dobór repertuaru do wieku uczestników, 
- interpretacja, 
- jakość wykonania. 

 
3. Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Centrum Kultury w Gdowie, gdzie 

15 czerwca, o godz. 11.00 odbędzie się wernisaż wystawy i uroczyste wręczenie nagród, 
które połączy obydwie części konkursu: plastyczną i muzyczną. Prace konkursowe można 
będzie odebrać po wystawie okolicznościowej, na początku lipca 2018 r. 

 
§ 5 

Uwagi końcowe 
 

1. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomem udziału, a najlepsi wykonawcy 
otrzymają nagrody i możliwość zaprezentowania się podczas uroczystej Gali w Centrum 
Kultury, a także podczas obchodów 200. rocznicy śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 
które zaplanowane są na 17 czerwca w Pierzchowie. 
 

2. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w folderze okolicznościowym, w budynku 
Centrum Kultury w Gdowie oraz w prasie i na portalu internetowym CK i Mój Gdów. Nie będą 
one udostępniane osobom trzecim. 

 
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w publikacjach           

w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe)              
i elektronicznej związanych z konkursem „Polskie drogi do wolności”, zgodnie z ustawą z 
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 
z późn. zm.). 
 

 
 
 
 
 



 

Załącznik do regulaminu konkursu „Polskie drogi do wolności” 
METRYCZKA 

ZGŁOSZENIE DO CZĘŚCI 
MUZYCZNEJ:  

ZGŁOSZENIE DO CZĘŚCI 
PLASTYCZNEJ: 

  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  

TYTUŁ PRACY/UTWORU 
MUZYCZNEGO 

 

 

NAZWA 
SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ŚWIETLICY 

 

WIEK/KLASA/GRUPA 
PRZEDSZKOLNA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  

 

TELEFON  

 

E-MAIL  

 

 

 

 

 

 

 


