
 
 

REGULAMIN 

konkursu szkolnego 
 (dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego) 

 

40 lat „Solidarności” Regionu Gorzowskiego   

  
I. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

Organizatorami konkursu są: Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

II. CELE KONKURSU:  

 

 popularyzacja wśród młodzieży idei „Solidarności”, 

 popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o funkcji i roli związków zawodowych, 

 wzmacnianie identyfikacji młodzieży ze środowiskiem lokalnym, 

 upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań najnowszą historią Polski, 

 kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych w oparciu o przykłady i wzory 

zachowań ludzi „Solidarności”,  

 rozwijanie zainteresowań i pasji artystycznych uczniów. 

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU: 

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach na warunkach opisanych poniżej: 

A/   Prace plastyczne 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w maksymalnym formacie A3 

w wybranej przez siebie technice plastycznej. 

2. Prace powinny być związane z tematyką konkursu i muszą być opatrzone metryczką 

autora,  dane osobowe autora powinny być dołączone do pracy. Karta zgłoszeniowa 

(załącznik nr 1) musi być naklejona na odwrocie pracy.  

B/   Prace pisemne 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę pisemną, która powinna: 

1)  mieć nowatorski charakter; 

2) opierać się na źródłach historycznych (np. wywiady, nagrania, wspomnienia, pamiętniki, 

listy, artykuły prasowe, dokumenty, fotografie) i poprzez te źródła opisać: 

       I   - wybrane wydarzenia ostatnich 40 lat „Solidarności” w Regionie Gorzowskim,  

II  - losy wybranych działaczy „Solidarności” Regionu Gorzowskiego  

 lub w dłuższej wypowiedzi pisemnej odpowiedzieć na pytanie: 

        III - Czym jest dla mnie „Solidarność”? 

2. Prace pisemne o objętości do sześciu stron w formie wydruku komputerowego muszą być 

opatrzone metryczką autora, bibliografią i przypisami. Dane osobowe autora powinny być 

dołączone do pracy (załącznik nr 1 Karta zgłoszenia). 



 

C/ Prace audiowizualne 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują prace w dowolnej formie audiowizualnej (film, nagranie, 

prezentacja multimedialna).  

2. Prace muszą być związane z tematyką konkursu i powinny być dostarczone na płycie CD, 

DVD lub pendrive), długość pracy do 20 minut. Płyta musi być opatrzona metryczką 

(załącznik nr 1 Karta zgłoszenia), bibliografią i przypisami autora dołączonymi do pracy. 

IV. TERMINY: 

1. Prace należy przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66 – 400 

Gorzów Wielkopolskim (lub dostarczyć osobiście) do 15 maja 2020 r. (z dopiskiem 40 lat 

„Solidarności” Regionu Gorzowskiego).   

2.  O zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego lub pisemne potwierdzenie 

odbioru pracy opatrzone datą wpływu.  

3. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej do 3 czerwca 2020 r. na stronach 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim i ZR NSZZ „Solidarność” w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Prace należy opatrzyć metryczką (załącznik nr 1 Karta zgłoszenia) zawierającą imię 

i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

pracy. 

2. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac. 

4. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane (liczy się data 

stempla pocztowego). 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu. 

6. Prace nie mogły być wcześniej publikowane pod rygorem dyskwalifikacji. 

7. Fotografie wykorzystane w pracach uczniów powinny być zeskanowane lub kserowane. 

VI. OCENA PRAC: 

1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa, powołana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

przy współpracy z ZR NSZZ Solidarność w Gorzowie Wielkopolskim 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe 

oraz w trzech podkategoriach wg opisanego wyżej typu. 

3. Ocenie podlegać będą: 

–  zgodność z tematyką konkursu, 

–  walory plastyczne i artystyczne, 

–  oryginalność i pomysłowość formy. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone na uroczystym 

podsumowaniu konkursu w czerwcu 2020 r. 

3. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy powiadomią uczestników drogą 

elektroniczną. 

 



 

4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZR NSZZ 

„Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim i Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

VIII. USTALENIA DODATKOWE: 

 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 

W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub 

opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. ZR NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim i Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wlkp. zastrzegają sobie prawo do umieszczenia najlepszych prac na stronie internetowej 

oraz publikacji w okolicznościowym wydawnictwie.  

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

Kontakt: 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  tel. 95 720 84 12,  e-mail:  e.rawa@ko-gorzow.edu.pl 

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”, tel.  95 722 49 08, e-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl 
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