
W roku szkolnym 2016/2017 pragniemy zaprosić uczniów, nauczycieli 

do aktywnego włączenia się i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym:  

Częstochowa 1826 - 1914  

Od połączenia do I wojny światowej  

Projekt jest kontynuacją projektów edukacyjnych „Częstochowianie w marszu 

do Niepodległej”, „Częstochowa w czasie II wojny światowej”, "Częstochowa 

 w XX-leciu międzywojennym". Poprzez projekt chcemy przedstawić historyczną 

spuściznę społeczności miasta. Pragniemy, by akcja była naszym wspólnym 

przedsięwzięciem, dlatego też, zapraszamy do aktywnego uczestnictwa 

we wszystkich jej etapach. Tym razem zapraszamy do udziału w 5 etapie 

projektu- Konkursie Plastycznym.  

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Częstochowy 

Akademia im. Jana Długosza 

Muzeum Częstochowskie 

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie  

Zespół Szkół Technicznych  

Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie - Skłodowskiej 

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 

Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej 

Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja 

Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki  

Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego 

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhoffa 

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca 



 

REGULAMIN Konkursu Plastycznego  

„Pocztówka z Częstochowy w XIX wieku” 

1. Cele konkursu: 

- poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat 
Częstochowy okresu przełomu wieku VIII i XIX, 

- kształtowanie, wzmacnianie świadomości i tożsamości 
narodowej i lokalnej młodzieży, 

- pielęgnowanie tradycji patriotycznych,  

- rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką dotyczącą 
historii miasta, ważnych postaci, wydarzeń,  

-rozwijanie zainteresowań, kreatywności, inwencji twórczej, 
wyobraźni oraz pasji plastycznych uczestników,  

2. Zasady konkursu: 

KONKURS SKIEROWANY DO:  

I kategoria : oddziały  4 - 6 szkoły podstawowej  

II kategoria : oddziały 1 - 3 gimnazjum 

PRZEDMIOT KONKURSU: Prace konkursowe należy wykonać 
ręcznie, dowolną techniką plastyczną (farba, kredka, ołówek, 
pisak, tusz, sepia) w formacie A4. Tematem konkursu jest 
przedstawienie miejsca, osoby i wydarzenia z Częstochowy 
w latach 1826 - 1914. Każdy z uczestników może zgłosić tylko 
jedną pracę. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić 
autorską pracę plastyczną. Do konkursu nie będą 
przyjmowane prace zbiorowe. Praca plastyczna powinna 
posiadać metryczkę.  

3. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 



PRACE  PLASTYCZNE czytelnie opisane (imię i nazwisko 
autora, szkoła, adres, (imię, nazwisko, mail opiekuna) należy 
składać do 25 kwietnia 2017 roku. Do pracy należy dołączyć: 
zgodę rodziców, prawnych opiekunów na udział dziecka  
w konkursie.  

Prace konkursowe należy dostarczyć do: 

Prace z gimnazjów do Zespółu Szkół Gastronomicznych  
im. MariiSkłodowskiej- Curie 

ul. Worcella 1,  42- 200 Częstochowa 

Nauczyciel koordynujący konkurs: Karolina Piotrowska - 
tel. 600969779  

Prace ze szkół podstawowych  

do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej  

ul. Schillera 5,  42-200 Częstochowa  

Nauczyciel koordynujący konkurs: Katarzyna Raczek-
Madys 343221944 

 

4.Organizacja i przebieg konkursu: 

Prace konkursowe oceniać będzie komisja artystyczna 
powołana przez Organizatora, która będzie oceniać 
zgłoszone prace pod względem: 

- zgodności pracy z tematem konkursu, oryginalności  
i pomysłowości, czytelności. 

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 



Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11 maja 2017 roku  
na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu 
Szkół Gastronomicznych. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród połączone  
z otwarciem pokonkursowej wystawy plastycznej nastąpi 
podczas czerwcowej konferencji podsumowującej.  
O dokł adnym terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą 
mailową. 

5.Nagrody: 

Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.   

6.Dodatkowe informacje: 

Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne  
z deklaracją, iż nie narusza ona dóbr osobistych  
i  materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i została 
wykonana samodzielnie przez osobę zgłaszającą pracę. 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 
udzieleniem praw autorskich do wykorzystywania pracy  
na wszystkich polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich  
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 24.08.1997 
Dz.U.  1997  Nr 133 poz. 883). 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 
jego warunków określonych w w/w Regulaminie.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian  
w regulaminie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………. 

2. Imię nazwisko opiekuna…………………………………………………... 

3. Tel. i email opiekuna……………………………………………………… 

4. Tytuł pracy plastycznej................................................................................ 

 

4.  Szkoła…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. Oświadczenie 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

………………………………. 

        podpis ucznia 

 

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

      podpis opiekuna 

 

 



 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 24.08.1997 

Dz.U.  1997  Nr 133 poz. 883). 

 

 


