
Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja” 

Konkurs organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją, 

regulującą ustrój prawny państwa. Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych tym ważnym dla 

polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami które je współtworzyły oraz promowanie 

postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych. 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy  

ul. Adama Mickiewicza 20  

89-310 Łobżenica 

 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych, wolnościowych i demokracji - 

podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i wydarzeń 

historycznych- rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- stymulowanie pracy 

twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego- rozwijanie kreatywności i wyobraźni- popularyzacja 

języka plastyki i idei wychowania poprzez sztukę 

TERMINY 

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do 

Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy . Z dopiskiem: konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja". 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w trzech grupach 

wiekowych:  

- przedszkola (format pracy A4) 

- klasy I-III (format pracy A4) 

- klasy IV-VIII (format pracy A3) 

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Konstytucja 3 maja”. 

3. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony 

motyw(prace bez flagi nie będą oceniane) 

4. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage 

5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę 

6. Prace przestrzenne nie podlegają ocenie 

7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane . 

8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania. 



10. Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji w mediach i materiałach archiwalnych GCK. 

11. Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie danych osobowych autora w celach wynikających z organizacji Konkursu 

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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

12. Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na publikację danych osobowych autora na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności 

informujących o jego wynikach. 

13. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu. 

14. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech 

kategoriach wiekowych .Dodatkowo zostaną rozdane wyróżnienia. 

15. Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 28 kwietnia 2021r. Organizatorzy zaproszą autorów zwycięskich 

prac telefonicznie oraz mailowo na odebranie nagród. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej 2 maja na Bulwarze 700-lecia w Łobżenicy.  

KRYTERIA OCENIANIA PRAC 

1. Wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę. 

2. Samodzielne wykonanie pracy 

3. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone 

4. Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane 

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC KONKURSOWYCH 

1.Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja 

2.Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja 

3.Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej 

ojczyzny (miasta, regionu, województwa). 

4.Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa 

pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920r.) 

5.Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny. 


