
REGULAMIN KONKURSU 

„155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 

100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI LITWY I POLSKI” 

 

W tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” głęboko zakorzeniony jest zwyczaj 

obchodów świąt narodowych, upamiętniania ważnych wydarzeń i znanych osobistości. W 

związku z 155. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego oraz 100-ną rocznicą odzyskania 

niepodległości przez Litwę i Polskę TG „Sokół” przy Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w 

Białej Wace ogłasza konkurs „155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO. 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI LITWY I POLSKI”, dalej zwany 

„Konkursem”. 

 

Cele Konkursu 

 Zainteresowanie dzieci i młodzieży historią niepodległości Litwy i Polski. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości narodowej i szacunku do swej 

narodowości i ojczyzny. 

 Wzbudzenie szacunku wobec dokonań bohaterów przeszłości. 

 Rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci. 

 

Organizatorzy Konkursu 

Starostwo Biała Waka oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Białej Wace przy 

Gimnazjum Elizy Orzeszkowej. 

 

Warunki uczestnictwa 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: 7 – 11 lat – prace plastyczne; 

 II kategoria: 12 – 15 lat – wiersze i prace plastyczne; 

 III kategoria: 16 – 19 lat – quiz historyczny.  

 

Format prac plastycznych i technika wykonania jest dowolna. Każdy uczeń może przekazać 

ilość prac z każdej kategorii. Praca plastyczna powinna zawierać opis według poniższego 

wzoru: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, tytuł pracy. 

 

Wiersze powinny odzwierciedlać motywy zgodne do tematyką konkursu, drukowane czcionką 

Times New Roman 12 i opisane według poniższego wzoru: imię, nazwisko, wiek, klasa, 

szkoła, tytuł wiersza 

 

Quiz historyczny będzie dotyczył najważniejszych wydarzeń z historii Litwy i Polski. 

 

Termin i warunki dostarczania prac 

Prace konkursowe do I i II kategorii należy wysłać na adres organizatora do dnia 1 

października 2018 r. (decyduje data nadania przesyłki), wraz z opisem oraz z dopiskiem na 

kopercie „Praca na Konkurs”:  



Email: draugijasokol@gmail.com   

lub 

Starostwo Biała Waka,  

ul. Wileńska 17, LT-17235, Biała Waka, r. Solecznicki 

Pracę można również dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania starostwa (8-12 oraz 

13-17, pon.-pt.)  

 

Zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) do uczestnictwa w III kategorii konkursu należy 

wysłać do 1 października 2018 r. (decyduje data nadania przesyłki), na adres ul. Wileńska 17, 

LT-17235, Biała Waka, Rejon Solecznicki.  

Quiz historyczny odbędzie się 30 października br. w Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w 

Białej Wace (dokładne godziny zostaną podane do wiadomości uczestników w późniejszym 

terminie) 

 

Ocena prac konkursowych 

Prace konkursowe będzie oceniała powołana komisja. Kryteria oceny prac: samodzielność 

wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy oraz 

poprawność językowa. 

 

Ogłoszenie wyników i nagrody 

Finał konkursu odbędzie się podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości 

Polski, która odbędzie się w Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace dokładna data 

zostanie podana na stronie internetowej starostwa Biała Waka www.baltojivoke.lt i 

www.salcininkai.lt w późniejszym terminie.  

 

Organizatorzy przewidują po trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Komisja 

konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

 

Postanowienia końcowe 

 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 Zgłoszenia do uczestnictwa w III kategorii konkursu po wyznaczonym terminie nie 

będą przyjmowane. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki prac. 

 Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom. 

 Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim. 

 Przekazując pracę na konkurs uczestnik (rodzic, nauczyciel, opiekun dziecka) zgadza 

się na umieszczenie pracy na wystawie oraz na stronach internetowych i forach 

społecznościowych organizatorów i partnerów Konkursu. 

 

Zapraszamy do udziału! 
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