
                                                                                                                                                                          

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. 

80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową 

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną we Wrocławiu, Aresztem Śledczym we Wrocławiu, Instytutem Pamięci Narodowej 

Oddział we Wrocławiu, Wrocławskim Klubem Anima. 

 

Patronat honorowy:           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 § 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki Konkursu „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

Polskiej… ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego  

3. Realizatorem: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. 

4. Konkurs realizowany jest we współpracy z: 

• Instytutem Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, 

• Aresztem Śledczym we Wrocławiu, 

• Wrocławskim Klubem Anima. 

 

§ 2. 

Cele Konkursu 

1. Kultywowanie wiedzy historycznej i patriotycznej. Popularyzacja tematyki historycznej, 

patriotycznej i upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. 

2. Wprowadzanie uczestników w świat wartości, zwłaszcza takich jak: Ojczyzna, naród, suwerenne 

państwo, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, ofiarność, 

mądrość, odpowiedzialność, wolność, odwaga, krytycyzm, szacunek dla tradycji. 

3. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei szacunku dla minionych pokoleń. 

4. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

5. Wykształcenie potrzeby umacniania postaw patriotycznych. 

6. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania 

informacji z różnych źródeł. 



                                                                                                                                                                          

 

 

§ 3. 

Zasady Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie artystycznej pracy plastycznej na temat historyczny. 

Tematem jest wydarzenie historyczne, które dla uczestnika konkursu jest ważne i jest 

bezpośrednio kojarzone z okresem historycznym zawartym w temacie konkursu.  

2. Zawartość merytoryczna pracy konkursowej wpisuje się w treści ujęte w podstawowych 

kierunkach realizacji polityki oświatowej na rzecz edukacji patriotycznej i nauczania historii. 

3. Konkurs adresowany jest do wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 

młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych na terenie Dolnego Śląska. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do konkursu na adres e-mail:  

konkursdbp@wroclaw.dbp.wroc.pl w terminie określonym w § 4.  

Wiadomość powinna być opisana: 

a. w tytule wiadomości e-mail:  Konkurs „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, 

Rzeczypospolitej Polskiej… ”; 

b. w treści wiadomości e-mail krótka informacja dotycząca zgłoszenia: nazwa placówki i dane 

koordynatora Konkursu/ osoby zgłaszającej; 

c. załączniki w formie skanów:  

- podpisane Formularz zgłoszeniowy/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela 

(załącznik nr 1 do Regulaminu);   

- podpisane Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wychowanka/ Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku wychowanka - dla każdego wychowanka placówki odrębne 

oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu) – Organizator Konkursu upoważnia dyrektora 

placówki do podpisania zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych i wizerunku 

uczestników konkursu. 

- podpisane przez wychowanka Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik nr 3 

do Regulaminu). 

5. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje o 

konkursie wraz z regulaminem zamieszczone będą na stronie: https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl  

w zakładce Wydarzenia/Aktualne wydarzenia/Konkursy 

6. Konkurs jest jednoetapowy. 

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny, a Konkurs ma charakter jawny. 

8. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę konkursową. Realizacja pracy 

konkursowej zakłada pracę indywidualną. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

9. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 lub A3, dowolną techniką malarską 

(plakat, rysunek lub inna praca plastyczna) z powszechnie wykorzystywanych materiałów 

plastycznych. Do wykonania pracy użyć można dowolnej techniki płaskiej.  

10. Praca powinna charakteryzować się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, 

wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. 

11. Zaprojektowane prace plastyczne muszą stanowić opracowanie własne wychowanków. 



                                                                                                                                                                          

12. Przesłana praca musi być podpisana i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora 

pracy i jej tytuł, nazwę placówki. Na kopercie konieczny dopisek: Praca na Konkurs „Przysięgam 

być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. 

13. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 

ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław w terminie zgodnym z § 4 – ważna jest data nadania 

przesyłki. Nadesłane prace po wskazanym w Regulaminie terminie nie będą brane pod uwagę. 

14. Organizator powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem jest nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. 

15. W skład Jury wchodzą przedstawiciele: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu,  Aresztu Śledczego we 

Wrocławiu, Wrocławskiego Klubu Anima, Instytutu Pamięci Narodowej.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia pracy niezgodnej z tematem Konkursu lub nie 

spełniającej wymagań technicznych lub naruszającej prawo – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  

17. Przesłane plastyczne prace artystyczne nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest 

równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że wykonał ją samodzielnie, że przysługują mu do 

nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, że jest uprawniony do 

rozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych w pracy, a także, że przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac, w tym brak praw 

wymienionych powyżej. 

18. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Uczestnik uprawnia Organizatora do 

udzielania dalszej licencji. 

19. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

Kryteria oceny pracy plastycznej: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka, technika dowolna 

płaska (wymagania w załączniku nr 4 do Regulaminu). 

20. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja wybierze najwyżej punktowane prace i 

przyznaje nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 

21. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

22. Wyniki konkursu podane będą do wiadomości poprzez stronę internetową, fanpage Facebook 

organizatora i realizatora. 

23. Uczestnicy Konkursu bezwarunkowo zgadzają się na bezpłatne, nieograniczone czasowo i 

terytorialnie wykorzystanie zgłoszonych prac przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we 

Wrocławiu na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części 

lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, 

niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

b. wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie i rozpowszechnianie zdjęć; 

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także inne ich używanie 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu;  

d. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania 

zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne, związane z 



                                                                                                                                                                          

określonymi sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i 

zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 

 

§ 4. 

Terminy konkursu 

 

1. Ogłoszenie konkursu: 15 września 2022 roku. 

2. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego: do 6 października 2022 roku. 

3. Nadsyłanie prac: do 31 października 2022 roku. 

4. Ogłoszenie wyników: 10 listopada 2022 roku. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Realizatora w 

tym członkowie komisji oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

3. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa i dyplom. 

4. O terminie i sposobie wręczenia nagród zdecyduje Organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, a informacje o zmianach 

w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu Konkursu Organizator podaje do 

publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

6. Kwestie, których nie reguluje niniejszy regulamin, rozstrzyga Organizator konkursu. 

7. Wszelkie pytania dotyczące szczegółów Konkursu należy kierować na adres mailowy: 

b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl; tel. 530 343 802.  

 


