
 
 
 

REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„ROTMISTRZ PILECKI OCZAMI DZIECKA”  

POD PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

 

Organizatorzy: 

 Organizatorami konkursu są: 

 Fundacja „Gdzie” z siedzibą w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 10/24a we 

współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Wiązowna ul. Kościelna 41, 

05-462 Wiązowna 

 

 

Cele konkursu: 

 

 Pogłębienie wiedzy o Rotmistrzu Pileckim oraz promowanie wartości 

Prawda, Pamięć, Duma. 

 Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodego 

pokolenia 

 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych 

form plastycznych 

 

 

Założenia organizacyjne: 

 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat z instytucji 

oświatowych, instytucji kultury oraz ośrodków artystycznych z terenu 

powiatu otwockiego. 

Przyjmowane będą również zgłoszenia indywidualne. 

 

 

 Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: 



           I kategoria 6 – 8 lat, 

          II kategoria 9 – 12 lat.  

 

 

 Prace plastyczne wykonane dowolną techniką (np. ołówek, kredka, 

pastele, farby plakatowe) na papierze typu brystol w formacie A4 należy 

złożyć osobiście do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, 

ul.Kościelna 41, 05-462 Wiązowna lub przesłać pocztą na ten sam adres 

(decyduje data stempla pocztowego). 

 

 Konkurs trwa od 20 września  do 25 października 2016 r.  

  

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie 

wykonaną pracę wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych 

konkursów. 

 

 Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy 

załącznik nr. 1 do regulaminu (wypełniony drukowanymi literami) 

 

 Zgłoszenie uczestnika do konkursu przez instytucję oznacza uzyskanie 

przez tę instytucję zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

 

 Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację prac. 

 

 Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.  

 

 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

 Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 

o akceptacji regulaminu konkursu „Rotmistrz Pilecki oczami dziecka” 

 

 

 

Ocena prac konkursowych: 

 

 Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa w składzie:  

     Małgorzata Kupiszewska - pełnomocnik Fundacji „GDZIE”, koordynator 

projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. 

     Janusz Budny - Wójt Gminy Wiązowna 

     Renata Falińska – Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna 

     Anna Niedźwiecka - Jędrzejewska – artysta, plastyk 



 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

 Wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada o godz. 18.00 w czasie 

uroczystości ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zajeździe u 

Mikulskich  ul. Parkingowa 18a w Wiązownie.  

 

Nagrody: 

 

 Kategoria I 6 – 8 lat 

I   miejsce - 250 zł. 

II  miejsce - 150 zł. 

III miejsce - 100 zł. 

 

Kategoria II 9 – 12 lat 

I   miejsce - 250 zł. 

II  miejsce - 150 zł. 

III miejsce - 100 zł. 

 

 Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla instytucji oraz opiekunów 

aktywnie włączających się w konkurs. 

 

 Fundatorami nagród są: Wójt Gminy Wiązowna, Przewodniczący Rady 

Miasta Otwocka, Małgorzata Kupiszewska – koordynator Projektu 

„Rotmistrz Pilecki bohater Niezwyciężony”, Biblioteka Publiczna Gminy 

Wiązowna. 

 

 
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 nota biograficzna Rotmistrza Witolda Pileckiego 
 

 
Szczegółowe informacje: 
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 
tel. 22 789 01 46 
email: bibliotekaw@wp.pl 
  

 
 
 
 

mailto:bibliotekaw@wp.pl

