
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

 zaprasza 

do udziału w II Powiatowym Konkursie

o Tadeuszu Kościuszce 

„Siebie samego doskonalić nie zapomnij”

PATRONAT HONOROWY: 
Starosta Powiatu Limanowskiego, Wójt Gminy Limanowa

Główny Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

Siekierczyna 31

34- 600 Limanowa

Kontakt telefoniczny: 18-337-13-51

E-mail konkursu: konkurskosciuszko@interia.pl

Strona szkoły: www.spnr1siekierczyna.fc.pl
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REGULAMIN KONKURSU

I. TEMAT KONKURSU: „Tadeusz Kościuszko” – projekt serii znaczków pocztowych.

II. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja  postaci i  działalności  Tadeusza  Kościuszki oraz głoszonych  przez  niego

uniwersalnych ponadczasowych idei. 
2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.
3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży.
5. Upowszechnienie niekonwencjonalnych form kontaktu z historią.
6. Kształtowanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy.
7. Promocja talentów.
8. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży.

III. UCZESTNICY
Do  udziału  w  konkursie  zapraszamy uczniów  szkół  podstawowych  z  terenu  powiatu
limanowskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

− I grupa – uczniowie klas 3-4,
− II grupa – uczniowie klas 5-6,
− III grupa – uczniowie klas 7-8.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zadaniem uczestników jest indywidualne opracowanie projektu serii 3 znaczków pocztowych,

upamiętniających  postać  Tadeusza  Kościuszki  z  uwzględnieniem  ważnych  wydarzeń
historycznych, których był uczestnikiem lub ważnych wydarzeń z jego życia prywatnego. 

2. Warunki techniczne prac:
a) Znaczki  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  plastyczną  (z  wykluczeniem  technik

komputerowych, prac przestrzennych oraz prac z materiałów sypkich).
b) Seria powinna obejmować trzy znaczki, każdy w formacie A4.
c) Projekt  powinien  być  zgodny  z  zasadami  budowy  znaczka  pocztowego,  powinien  być

ząbkowany i musi zawierać:
− imię i nazwisko projektanta z oznaczeniem „del”,
− rok,
− napis np. Tadeusz Kościuszko, Racławice, itp.,
− nazwa emitenta: Polska.

Ponadto może zawierać nominał.
Uczestnicy konkursu mogą wykorzystać wzór znaczka przygotowany przez organizatora
Konkursu (zał. nr 4). 
Opis budowy znaczka można znaleźć pod adresem https://www.kzp.pl/index.php?artykul=dfl-
w03
d) Prace  należy  opatrzyć  metryczką  (załącznik  nr  5)  zawierającą:  imię  i  nazwisko  autora,

kategorię wiekową, nazwę i adres szkoły, numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna.
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e) Prace w wersji papierowej należy przesłać lub dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie w terminie do dnia 28 marca 2022 r.

3. Prace uczniów będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) zgodność z warunkami technicznymi określonymi przez organizatora Konkursu,
c) oryginalność i pomysłowość. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

5. Nadesłane  prace  nie  mogą  być  publikowane  i  nagradzane  w  innych  konkursach,  a  także
publikowane w sieci. Nie mogą też naruszać praw autorskich osób trzecich.

6. Zgodę  na  udział  w  Konkursie  (załącznik  nr  1),  Kartę  Zgłoszenia  (załącznik  nr  2),  Klauzę
RODO (załącznik nr 3) należy przesłać wraz z pracami uczestników konkursu.

7. Z jednej placówki może zostać nadesłana jedna   praca z każdej grupy wiekowej.  
8. Przesłane prace stają się własnością organizatorów konkursu, którzy mogą ją publikować w

formie papierowej oraz elektronicznej.
9. Przesłanie prac i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
10. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

V. WYNIKI KONKURSU
1. Wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  organizatora  konkursu,  a

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia  1 kwietnia 2022 r.
2. Podsumowanie Konkursu nastąpi w dniu  6 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 1

im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Siekierczynie.  O  ewentualnej  zmianie  terminu  i  formy
podsumowania konkursu organizator poinformuje uczestników. 

3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: konkurskosciuszko@interia.pl
lub telefonicznie.

VI. NAGRODY:
1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora Konkursu.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Autorzy nadesłanych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

VII. UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o

laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w gazetce szkolnej KLEKS, w mediach
lokalnych  oraz  na  stronie  internetowej  Szkoły,  Urzędu  Gminy  Limanowa  i  Starostwa
Powiatowego.
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