
Regulamin Konkursu Plastycznego dla klas VII-VIII SP  

i Szkół Średnich z projektu „Czytam, bo lubię…” 

Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 

Partnerzy: Wydawnictwo Literatura 

 

Adresat Konkursu:  

Uczniowie klas VII-VIII SP i Szkół Średnich (w konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie 

uczniowie z klas biorących udział w projekcie edukacyjnym Czytam, bo lubię…). 

 

Cele konkursu: 

 budzenie tożsamości narodowej  

 przybliżanie tematyki historycznej, 

 rozwijanie samodzielnej twórczości 

 wykorzystanie umiejętności plastycznych w przekazywaniu treści historycznych. 

 

Przedmiot Konkursu: 

Uczestnicy konkursu zainspirowani książką Dzieci których nie ma autorstwa Renaty Piątkowskiej 

wykonają indywidualną pracę plastyczną dotyczącą plastycznego wyobrażenia wybranej z postaci 

pojawiającej się w książce lub prezentującą wybraną scenę z życia obozowego. Praca powinna być 

wykonana na powierzchni płaskiej: malarstwo, rysunek, grafika (z pominięciem technik 

komputerowych) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3,  

z wykorzystaniem techniki farby plakatowej/ kredki świecowej/pasteli/technika mieszana/kolaż. 

 

Kryteria oceny konkursowej: 

Prace oceniane będą pod względem:  

 zgodności z tematem przewodnim, 

 komunikatywności dla odbiorcy, 

 jakości wykonania, 

 oryginalności i pomysłowości ujęcia tematu. 

W każdym z kryteriów oceny będzie przyznawana punktacja w skali od 1 do 10.  Nagrodzone 

zostaną tylko te prace, które uzyskają najwięcej punktów. 



Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę - czytelne informacje:  

 nazwa konkursu, 

 tytuł pracy, 

 pełne imię i nazwisko autora, 

 klasa do której uczęszcza dziecko, 

 nazwa i adres szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna, 

 kontakt do opiekuna (e-mail i telefon). 

 

Uwaga !!! Informacje powinny znajdować się na załączonej kartce przyklejonej z tyłu pracy. W 

przypadku niekompletnej metryczki, praca automatycznie zostanie zdyskwalifikowana. W 

przypadku składania pacy plastycznej do konkursu przez rodzica bez pośrednictwa szkoły 

wymagane jest, aby do złożonej pracy było dołączone wypełnione oświadczenie ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (patrz załącznik 1) 

 

Struktura i przebieg Konkursu: 

Ocena nadesłanych w ramach Konkursu prac odbędzie się w trakcie obrad Komisji Konkursowej. 

Prace będą oceniane w jednej kategorii. W skład Komisji Konkursowej zostaną powołani eksperci z 

dziedziny plastyki. Prace zostaną zakodowane przed obradami Komisji Konkursowej, aby zapewnić 

transparentność.  

 

Terminarz Konkursu: 

 okres nadsyłania prac: 15 grudnia 2020 r. – 29 stycznia  2021 r., 

 obrady Komisji Konkursowej: 16.02.2021 r. 

 wysłanie mailowej informacji o wynikach konkursu: 18.02.2021 r. 

 uroczyste podsumowanie konkursu: forma i termin podsumowania będą określone w 

późniejszym terminie 

 

Miejsce nadsyłania prac: 

 Prace należy nadsyłać na adres: MTN w Łodzi, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź z dopiskiem 

Sekcja Edukacyjna – w przypadku wysłania pracy pocztą brana jest pod uwagę data nadania 

 Prace można również składać osobiście w Sekcji Edukacyjnej (ul. Gdańska 13 – pokój nr 14), 

 Prace biorące udział w konkursie stają się własnością organizatorów. 



Sposób i termin ogłoszenia wyników: 

Opiekunowie dzieci, których prace znajdą się w gronie najlepszych, będą  powiadomieni  

o wynikach konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail w dniu 18.02.2021 r. 

 

Nagrody: 

W konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody 

książkowe. Przewidziane są również trzy wyróżnienia. 

 

Kontakt: 

Sekcja Edukacyjna (siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) 

Tel. (42) 620 05 70 

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl 

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak k.lutek@muzeumtradycji.pl 

 

Zachęcamy do udziału w Konkursie :-) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,  

ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeumtradycji.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działania konkurs plastyczny dla klas VII-VIII 

SP i Szkół Średnich z projektu „Czytam bo lubię”  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora.  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich  sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

możliwości udziału w wydarzeniu 
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