
Sejmu RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. 

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce chcąc upamiętnić jedno z ważniejszych wydarzeń w 

historii Narodu Polskiego, ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. 

Regulamin gminnego konkursu plastycznego 

pt. ,,230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja'' 

 
Organizator konkursu: Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce 
 

Cele konkursu 
1. Upamiętnienie historycznego wydarzenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

2. Kształtowanie świadomości wsród dzieci obchodzenia świąt narodowych 

3. Popularyzacja wiedzy o polskich barwach narodowych 

4. Rozwijanie umiejętności plastycznych 

5. Aktywne uczestnictwo dzieci w wydarzeniach związanych z obchodami roku uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

 

Zasady konkursu 
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, bez ograniczeń 

formatu. Prace nie mogą być grupowe. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych: 

klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII 

3. Tematy prac konkursowych: 

 Jak eksponuje się flagę państwową w twojej miejsowości? (w czasie świąt 

narodowych gospodarze wywieszaja flagę państwowową RP na budynkach swoich 

domów, na balkonach swoich mieszkań oraz przed budynkiem urzędu gminy, szkoły 

– przedstaw swoja wizję artystyczną) 

 Jak wyobrażasz sobie uchwalenie Konstytucji 3 Maja? 

 Zainspiruj się wybraną piosenką lub pieśnią patriotyczną np.: ,,Witaj Majowa 

Jutrzenko''; ,,Polonez Trzeciego Maja'' i inne, przedstaw swoją pracę odnosząc się do 

treści jednej z nich. 

4. Uczestnik konkursu może złożyc jedną pracę, którą należy podpisać swoimi danymi: imię i 

nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa szkoły. Jeśli uczestnik przedstawia prace plastyczną  z 

tematyki pieśni lub piosenki patriotycznej, dodatkowo na odwrocie prosimy o podanie tytułu 

utworu. 

5. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2021 r. w budynku Ośrodka Kultury 

Samorządowej w Żółkiewce do godz. 16.00 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 maja 2021 r. w Ośrodku Kultury. Z 

otrzymanych prac organizator przewiduje wystawę pokonkursową, dostępną w budynku 

Ośrodka Kultury. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie internetowej i Facebooku 

organizatora. 

7. Jury Konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Samorządowej 

 w Żółkiewce 

8. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, Jury może przyznać wyróżnienia. 

9. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

konkursu. Jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na stronie 

internetowej, facebooku i w innych publikacjach Ośrodka Kultury Samorządowej w 

Żółkiewce. 

 

Kryteria oceny prac : zgodność z tematyką,  staranność i samodzielność wykonania 

 



 Gminny konkurs plastyczny 

pt. ,,230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja'' 

 

Karta zgłoszenia 

 
6. Imię i nazwisko autora (wiek, klasa) 

 

………………………………………………………………………………………… 

7. Dane kontaktowe 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

8. Temat pracy konkursowej* 

 

 Jak eksponuje się flagę państwową w twojej miejsowości? (w czasie świąt narodowych 

gospodarze wywieszaja flagę państwowową RP na budynkach swoich domów, na balkonach 

swoich mieszkań oraz przed budynkiem urzędu gminy, szkoły – przedstaw swoja wizję 

artystyczną) 

 Jak wyobrażasz sobie uchwalenie Konstytucji 3 Maja? 

 Zainspiruj się wybraną piosenką lub pieśnią patriotyczną np.: ,,Witaj Majowa 

Jutrzenko''; ,,Polonez Trzeciego Maja'' i inne, przedstaw swoją pracę odnosząc się do treści 

jednej z nich. 

 

*odpowiednie podkreślić 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
      Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego konkursu plastycznego pt. ,,230. rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja'' i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

(w tym wizerunku) w celu udziału w konkursie organizowanym przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1). 

Wizerunek, imię i nazwisko uczestnika oraz praca konkursowa może być publikowana na stronie internetowej, 

facebooku i innych publikacjach Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce. 

      Zapoznałem/łam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości 

ich poprawienia. 

 

 

 

 

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

   miejscowość, data                                                                      czytelny podpis uczestnika (opiekuna)  

 


