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   Międzyszkolny Konkurs 

    Literacko – Plastyczny 
 „Z wyobraźnią dziś, jutro, zawsze”  

„Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość” 

X Edycja 

 

„POLSKO NIEPODLEGŁA – TOBIE NOWY SĄCZ” 

w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

pod honorowym patronatem: 

Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 16 

z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu 

 



 

 

REGULAMIN 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na 

terenie Nowego Sącza. 

 

I. CELE KONKURSU: 

1. Celem konkursu jest: 

a. wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia; 

b. pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą 

odzyskania niepodległości; 

c. wspólne przeżywanie i okazywanie radości z życia w niepodległym Państwie; 

d. wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej małej Ojczyzny – Nowego Sącza; 

e. propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną i literacką dzieci 

i młodzieży; 

f. popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów szkół z terenu 

miasta Nowego Sącza. 

 

II. ZAKRES I TEMATYKA 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy literacko – plastycznej (w ramach 

obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę) w postaci kartki 

pocztowej, znaczka pocztowego oraz życzeń z okazji jubileuszu.  

 

PROJEKT GRAFICZNY POCZTÓWKI: 

 Format A4; 

 Praca nie może być wykonana z wiotkiego materiału (najlepiej blok 

techniczny); 

 Może zawierać m.in. elementy: historyczne, krajobrazowe, zabytkowe, 

sytuacyjne (wydarzenia artystyczno – społeczne), jak również propozycje 

innowacji; 

 Proponowana technika płaska: pastel, kredka, farba (gwasz, tempera, 

plakatówka) – obowiązkowo kolor; 

 

PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO: 

 Format A6; 

 Znaczek powinien posiadać ząbkowanie ( dowolny rodzaj); 



 

 

 Znaczek ma zawierać: symboliczną liczbę 100, może mieścić się na nim 

również data 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, data 

odzyskania przez Polskę niepodległości, elementy historyczne (symbol, postać), 

godło, elementy związane z Nowym Sączem, walory krajobrazowo – 

patriotyczne; 

 Proponowana technika płaska: kredka, pastel. Dopuszczalna grafika 

komputerowa, fotomontaż. 

 

TEKST ŻYCZEŃ:  

 Format A5;  

 Życzenia mogą być napisane ręcznie lub komputerowo (czcionka - rozmiar 14); 

 Powinny być to życzenia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę na nowe 100 – lecie, kierowane dla Polski, Polaków; w tekście może 

znaleźć się historia rodowa, wkład Nowego Sącza w odzyskanie niepodległości.  

 Dopuszczalne wszystkie rodzaje literackie. 

 

2. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna. 

Przygotowana z dbałością o estetykę wykonania. 

3. Tekst życzeń powinien być przygotowany z poprawnością i starannością językową.  

4. Jeden uczestnik konkursu wykonuje wszystkie trzy elementy konkursowe – kartka 

pocztowa, znaczek i życzenia – korespondujące ze sobą, tak aby tworzyły spójną 

całość. 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. Konkurs Literacko – Plastyczny „Polsko Niepodległa – Tobie Nowy Sącz” 

odbywa się w dwóch etapach: 

a. Etap I (szkolny) – organizuje szkoła; eliminacje szkolne do 23 kwietnia 2018 

roku. Udział mogą brać wszyscy zainteresowani uczniowie szkół podstawowych.  

b. Etap II (miejski) – organizuje Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich 

w Nowym Sączu.  

2. Oceny zgłoszonych uczestników do I etapu dokonuje szkolna komisja powołana przez 

Dyrektora. 

3. Komisje konkursowe I etapu przesyłają do organizatorów II etapu tj. Szkoły 

Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu prace laureatów 

wyłonionych w I etapie konkursu wraz z metryczką i oświadczeniami. 



 

 

4. Oceny zgłoszonych uczestników do II etapu dokonuje komisja powołana przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu – 

w składzie m.in. przedstawicieli: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Sączu, Małej Galerii, Muzeum Okręgowego oraz II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowym Sączu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. Głównymi kryteriami oceny pracy są: 

a. zgodność z tematyką konkursu; 

b. twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu; 

c. poprawność i staranność językowa; 

d. estetyka wykonania prac. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA, TERMIN ZGŁOSZENIA  

1. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. szkoły podstawowe klasy I-III; 

b. szkoły podstawowe klasy IV – VII oraz II i III gimnazjum; 

2. Do eliminacji miejskich szkolna komisja zgłasza maksymalnie po 5 prac w każdej 

kategorii wiekowej. 

3. Każdy z elementów konkursowych (kartka pocztowa, znaczek, życzenia) musi być 

z tyłu podpisany ( czcionka komputerowa : Times New Roman 14): imię i nazwisko 

uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna  z ramienia szkoły oraz jego 

telefon kontaktowy.  

4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie prac z metryczką oraz wypełnioną kartą 

zgłoszenia, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 

(załącznik nr 1) do dnia  24 kwietnia 2018 roku na adres organizatora etapu 

miejskiego: 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu 

ul. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 7 

33-300 Nowy Sącz 

5. Elementy mają być przysłane w jednej kopercie – każdy oddzielnie (kartka pocztowa, 

znaczek, życzenia) nie połączone. 

6. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach. 

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. W stosunku do wyróżnionych 

i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji i publikacji bez 

honorarium za prawa autorskie. 

 



 

 

V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Przewidywany termin podsumowania konkursu przypada na 8 czerwca 2018 roku, 

odbędzie się w Reprezentacyjnej Sali Ratuszowej Urzędu Miasta Nowego 

Sącza. 

2. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród zwycięzcy konkursu 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. 

3. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie: Urzędu Miasta 

Nowego Sącza oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orląt 

Lwowskich w Nowym Sączu. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w specjalnie wydanej 

publikacji. 

5. Zwycięzcy konkursu i osoby wyróżnione zostaną obdarowani nagrodami, 

pamiątkowymi dyplomami. 

6. Wszyscy uczestnicy etapu miejskiego otrzymają album zawierający nagrodzone 

prace. 

7. Imiona i nazwiska autorów wszystkich prac zakwalifikowanych do etapu miejskiego 

zostaną umieszczone w albumie. 

8. Za udział w konkursie szkoły otrzymują punkty w klasyfikacji generalnej Turnieju 

Szkół – Nowy Sącz 2018. 

 

VI.  POSTANOWENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację konkursu. O ewentualnych zmianach organizator poinformuje drogą  

e-mailową.  

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.zspg2.pl. 

4. Pytania na temat konkursu można kierować na adres: sp16ns@edu.nowysacz.pl. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, tj. 8.02.2018 

roku i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

 

W imieniu organizatorów, 

Dyrektor szkoły - Janusz Chruślicki 


