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Regulamin I Powiatowego Konkursu Historyczno-Plastycznego  

„A przez Wielkopolskę leci krzyk wolności” (Miały, 14.01.2022 r.) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

I Powiatowy Konkurs Historyczno-Plastyczny „A przez Wielkopolskę leci krzyk 

wolności”, zwany dalej „konkursem”, ma na celu: rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej 

zainteresowania dziejami regionu wielkopolskiego (zwłaszcza okresem zmagań o 

niepodległość w pierwszych dwóch dekadach XX stulecia w ujęciu lokalnym), kształtowanie 

postaw patriotycznych i obywatelskich, rozwijanie umiejętności plastycznych i poczucia 

estetyki, stworzenie ikonografii ilustrującej najważniejsze wydarzenia i postaci w „wielkiej 

historii małej ojczyzny”, a także integrację placówek szkolnych na bazie aktywności 

konkursowej, historycznej i artystycznej. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–VIII 

szkół podstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 

§ 2.  

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Wielkopolskich w Miałach oraz Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918–1919, Koło w Miałach zwane dalej „Organizatorami”, z siedzibą  

w Miałach, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 64–730 Wieleń. 
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§ 3.  

1. Konkurs odbywa się jednoetapowo. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas I–VIII szkół podstawowych z terenu 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

3. W czynnościach organizacyjnych mających na celu: rekrutację uczestników konkursu, 

udzielenie niezbędnego instruktażu (czyli zapoznanie z treścią regulaminu), 

zgromadzenie prac w danej miejscowości, a następnie przekazanie ich Organizatorom, 

mogą uczestniczyć: szkoły podstawowe, domy kultury, biblioteki publiczne i 

pedagogiczne, stowarzyszenia oraz osoby prywatne.  

4. Akceptacji regulaminu dokonuje rodzic albo opiekun prawny uczestnika konkursu. 

5. Uczestnicy konkursu nadsyłają prace do 24 grudnia 2021 r. wraz  

z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzem Zgłoszenia 

Uczestnika, zwanym dalej „Formularzem” stanowiącym załącznik do regulaminu. Brak 

podpisanego Formularza skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia nadesłanej pracy. 

6. Prace z wypełnionym Formularzem należy nadsyłać na adres: Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Wielkopolskich w Miałach, Miały, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 

64–730 Wieleń. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 stycznia 2022 r. (ostateczny termin podania 

wyników). O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatorów 

drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej 

szkoły w Miałach.  

8. Nagrody książkowe wraz z dyplomami zostaną wręczone podczas uroczystego apelu, lub 

– na życzenie uczestników – przewiezione do szkół biorących udział w konkursie.  

9. Przewiezienie nagród do placówek macierzystych przewidujemy także w przypadku 

niemożności przeprowadzenia uroczystości finałowych z powodu zaostrzenia rygorów 

związanych z pandemią.  

Rozdział II 

Postanowienia szczegółowe 

§ 4.  

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice 

(akwarela, kredki, wycinanka, mozaika, szkic, komiks itd. ) przedstawiającej zmagania 

niepodległościowe Wielkopolan do 1921 roku.  
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Proponujemy zilustrowanie następujących tematów:  

1) strajki szkolne (w dawnych powiatach czarnkowskim i wieleńskim) z pierwszych 

lat XX wieku, będące wyrazem protestu przeciw całkowitej germanizacji szkolnictwa,  

2) działacze narodowi, społeczni i kulturalni (w tym księża rzymskokatoliccy) 

prowadzący działalność patriotyczną,  

3) aktywność polskich chórów śpiewaczych, towarzystw społecznych (w tym 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) i gospodarczych (m.in. banków 

spółdzielczych i spółek zarobkowych) oraz skautów,  

4) walki z Niemcami w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 i tuż po nim, 

5) nieformalna akcja plebiscytowa (wiosna 1919 roku) i zabiegi delegacji powiatu 

wieleńskiego na konferencji pokojowej w Paryżu,  

6) wkroczenie wojsk polskich w ramach akcji rewindykacyjnej do południowo-

zachodniej części powiatu wieleńskiego w styczniu 1920 roku,  

7) wytyczenie nowej granicy z Niemcami, 

8) udział Wielkopolan w walkach z Ukraińcami i bolszewikami w latach 1919–1920  

oraz w powstaniach śląskich.  

§ 5.  

1. Jedną pracę może przygotować jeden uczestnik. Wszystkie prace muszą być 

samodzielne. Niedozwolone jest kopiowanie bądź plagiatowanie innych dzieł, w tym 

powszechnie znanych. Ilustracje zamieszczane w ogólnodostępnych publikacjach 

historycznych i internetowych portalach tematycznych mogą być dla uczestników 

konkursu jedynie źródłem do poznania szczegółów dawnego umundurowania (czy 

szerzej, odzieży), broni, środków lokomocji, budynków lub krajobrazu itp. Komisja 

konkursowa w trakcie oceniania prac położy nacisk na kreatywność, innowacyjność i 

graficzną prezentację wydarzeń, które dotąd nie zostały utrwalone w formie zdjęć, czy 

obrazów, a jedynie w postaci opisu.  

2. Na odwrocie każdej z prac winna znajdować się metryczka zawierająca: tytuł, krótki 

opis, imię i nazwisko twórcy, nazwę placówki szkolnej i klasę.  

 

§ 6. 

1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgłasza udział w konkursie za 

pośrednictwem wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego 
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załącznik do regulaminu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej konkursu lub 

innych kanałach komunikacyjnych Organizatora. 

2. Wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz należy dołączyć do przesyłki 

zawierającej pracę uczestnika konkursu. 

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu potwierdza znajomość i akceptację 

regulaminu oraz wyraża zgodę bądź nie wyraża zgody na publikację wizerunku uczestnika 

za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 1. 

4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją  

z udziału w konkursie. 

§ 7. 

1. Z chwilą przesłania materiałów wytworzonych w ramach konkursu, organizator uzyskuje 

nieodpłatną, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową  

i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy 

wytworzonych zgodnie z pkt 1; 

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) publiczna prezentacja prac konkursowych; 

5) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym 

prezentowanie prac konkursowych w publikacjach internetowych.  

2. Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu oświadczają akceptując regulamin, że 

posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i ich części. 

3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od laureatów autorskie prawa 

majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 1.    

4. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, wyraża rodzic/opiekun prawny 

poprzez akceptację treści regulaminu. 

§ 8. 
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1. Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym, czyli zgodności z faktami  

historycznymi i realiami epoki, w trzech kategoriach wiekowych:  

1) klasy I – III, 

2) klasy IV – VI, 

3) klasy VII – VIII. 

2. Oceny prac dokona jury wyłonione przez Organizatora. Decyzja jury jest niepodważalna.  

§ 9. 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych (przede wszystkim książek) w 

trzech kategoriach wiekowych za miejsca od I do III. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania także kilku wyróżnień w wymienionych 

kategoriach.  

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany 

regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Aktualny i pełny regulamin jest dostępny na głównej stronie internetowej Organizatora.  

§ 11. 

Osobą do kontaktu z ramienia Organizatorów jest dr hab. Arkadiusz Słabig, e-mail: 

arkadiusz.slabig@apsl.edu.pl, nr tel. 799 462 816 

Rozdział IV 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

§ 12. 

1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. zgłoszenia oraz udziału w I Powiatowym Konkursie Historyczno-Plastycznym „A 

przez Wielkopolskę leci krzyk wolności”. 

mailto:arkadiusz.slabig@apsl.edu.pl
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b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach 

internetowych Organizatorów, mediach i oficjalnych profilach w mediach 

społecznościowych Organizatorów, w przypadku wyrażenia zgody. 

2. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach 

internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 

społecznościowych Organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

 

                                  

 

 

 

 

 


