
Załącznik do Uchwały Nr 880/2018 

Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju 

z dnia 17 stycznia 2018 r. 

Regulamin Powiatowego Konkursu "100 lat Niepodległości" 

§ 1.  

Postanowienia wstępne 

Organizatorami Powiatowego Konkursu „100 lat Niepodległości” zwanego dalej Konkursem, są 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

w Busku – Zdroju, zwani dalej Organizatorami. 

§ 2.  

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 

2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości 

narodowej i obywatelskiej, 

3) zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej 

państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna, 

4) wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję 

państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka, 

5) rozpowszechnianie godnych naśladowania wzorców osobowych i moralnych związanych z 

odzyskaniem niepodległości, m.in.: Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, 

Ignacego Jana Paderewskiego, 

6) uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

§ 3.  

Zakres tematyczny Konkursu 

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: 

1) kontekst historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę, 

2) zakres wiedzy dotyczący dnia 11 listopada 1918 r., 

3) historyczną rolę wybitnych twórców polskiej niepodległości, a w szczególności Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,  

4) historyczną rolę wybitnych działaczy Polskiego Ruchu Ludowego: Wincentego Witosa i innych 

w okresie tworzenia niepodległego Państwa Polskiego do roku 1926, 

5) kontekst historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem 

Regionu Ponidzia, 

6) wpływ wydarzeń z 1918 r. na obecny kształt polskiej rzeczywistości. 



§ 4.  

Uczestnicy i zasady Konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII), gimnazjalnych 

i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego. 

      2. Udział w Konkursie oraz podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolny. 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika/jego opiekuna prawnego 

niniejszego Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego Regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie i wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

28.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz nieodpłatne rozszerzenie praw autorskich na rzecz 

Organizatorów Konkursu, tym samym uczestnicy Konkursu nie mogą rozpowszechniać prac 

konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników 

Konkursu. 

4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie: 

a) w kategorii plakat: maksymalnie trzy prace konkursowe, 

b) w kategorii film: maksymalnie trzy prace konkursowe, przy czym dopuszcza się, aby autorami 

jednej pracy był zespół uczniów składający się maksymalnie z 3 osób. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) pierwsza: VII – VIII klasa szkoły podstawowej i II - III klasa gimnazjum, 

b) druga: szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. 

6. Uczniowie z każdej kategorii wiekowej będą mieli za zadanie stworzenie jednej autorskiej pracy 

dotyczącej wybranej tematyki, o której mowa w § 3, w postaci: 

a) plakatu wykonanego w dowolnej technice plastycznej (o wymiarach od A3 do A1), 

b) filmu (od 3 do 6 minut) utrwalonego na nośniku pamięci. 

7. Prace konkursowe, o których mowa w ust. 6, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. 

8. Prace konkursowe uznane przez Komisję konkursową za niespełniające warunków, o których 

mowa w ust. 7, zostaną zdyskwalifikowane. 

§ 5.  

Komisja Konkursowa 

1. Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją powołuje Starosta Buski. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 7 osób, z czego co najmniej 3 osoby muszą posiadać 

wykształcenie z zakresu historii oraz 1 osoba posiadająca wykształcenie plastyczne. 

3. Komisja Konkursowa w szczególności: 

a) dokonuje oceny prac uwzględniając wartość merytoryczną pracy, aspekty związane z przekazem 

artystycznym, a także technikę wykonania pracy, 

b) ustala kolejność miejsc, 

c) sporządza protokół z przebiegu Konkursu i ogłasza wyniki Konkursu. 



§ 6.  

Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

2. Uczeń/zespół uczniów, który zajął I miejsce w kategorii film, otrzymuje nagrodę finansową 

w wysokości 600 zł brutto oraz tytuł Laureata Konkursu. 

3. Uczeń, który zajął I miejsce w kategorii plakat, otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 

300 zł brutto oraz tytuł Laureata Konkursu. 

4. Uczniowie/zespół uczniów, którzy zajęli miejsca II i III w danej kategorii, otrzymują nagrody 

rzeczowe. 

5. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. 

6. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. O miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród Laureatom wszystkie zainteresowane osoby 

zostaną powiadomione odrębnie. 

§ 7.  

Terminarz i przebieg Konkursu 

1. Przesłanie Regulaminu Konkursu do szkół – do 31 marca 2018 roku. 

2. Zgłoszenia uczestników (według załącznika nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres 

Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28 –100 Busko - Zdrój Wydział Edukacji, 

Kultury i Kultury Fizycznej w terminie do 30 września 2018 r.  

3. Do zgłoszenia uczestników do Konkursu, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć 

oświadczenia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2a lub 2b do Regulaminu. 

4. Do Konkursu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy zgłosili swoje uczestnictwo 

w terminie określonym w ust. 2 oraz spełniają warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami i dokonaniu ich oceny zgodnie 

z § 5 ust. 3 ustali termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 

7. Po ogłoszeniu wyników Konkursu  prace autorskie uczestników zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Powiatu Buskiego. 

8. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym. 

9. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom. 

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Komisja Konkursowa, która będzie 

pracować w oparciu o niniejszy Regulamin. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Załącznika 

Zgłoszenie uczestników do Powiatowego Konkursu „100 lat Niepodległości” 

Zgłoszenie uczestników do Powiatowego Konkursu „100 lat Niepodległości” 
Szkoła 

(nazwa, adres, 

telefon) 

Imię i nazwisko 

ucznia  

Kategoria 
(I lub II - zgodnie z § 

4 ust. 5 Regulaminu) 

Imię i nazwisko 

opiekuna -

nauczyciela  

Forma pracy 
(plakat / film) 

Tytuł pracy 

 

 

 
    

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 a do Załącznika 

OŚWIADCZENIE RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

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

(miejscowość, data) 

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

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

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

Dane rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

Ja ……................................................................................................................................................, 

(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział mojego syna* / mojej córki*................................................................... 

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

w Konkursie "100 lat Niepodległości" organizowanym przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju 

oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, 

2) zgłoszona do Konkursu praca  jest  wynikiem własnej twórczości  mojego syna* / mojej córki*  

i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona 

do innych konkursów, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu pracy pt. 

..................................................................................................... na rzecz Powiatu Buskiego,  

4) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich 

polach eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu i promocji Powiatu Buskiego, zgodnie 

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

5) wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego syna* / mojej córki* .......................... 

.................................... oraz jego*/ jej* wizerunku w bazie danych Organizatorów Konkursu "100 lat 

Niepodległości", a także wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników w/w Konkursu. 

 

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

                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  * - niewłaściwe skreślić  

 



Załącznik Nr 2 b do Załącznika 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

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

(miejscowość, data) 

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

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

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

Dane pełnoletniego Uczestnika Konkursu 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Ja 

......................................................................................................................................................, 

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział w Konkursie "100 lat Niepodległości" organizowanym przez Zarząd 

Powiatu w Busku – Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – 

Zdroju, 

2) zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem mojej  twórczości  i nie narusza praw autorskich ani 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona do innych konkursów, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu pracy pt. 

........................................................................................................ na rzecz Powiatu Buskiego, 

4) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich 

polach eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu i promocji Powiatu Buskiego, zgodnie 

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

5) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku w bazie danych 

Organizatorów Konkursu "100 lat Niepodległości", a także wyrażam zgodę na przetwarzanie tych 

danych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

i ogłoszenia wyników w/w Konkursu. 

 

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

                               (podpis Uczestnika Konkursu) 

 


