
 Regulamin konkursu plastycznego  

 „Świadomość historyczna wśród nas-Bitwa Warszawska widziana oczyma 

dziecka” 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego  

„Świadomość historyczna wśród nas-Bitwa Warszawska widziana oczyma dziecka” 

„zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Archiwum Państwowe w Malborku, zwane dalej 

„Archiwum”.  

3. Konkurs odbędzie się w okresie od 01. 10.2020 r. do 30.10.2020r. Ocena prac oraz 

rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w okresie od 02.11.2020 r. do 06.11.2020 r. 

§ 2 

1. Archiwum ogłasza Konkurs na pracę plastyczną.  

2. Celem Konkursu jest zachęcenie do poznania ważnych wydarzeń historycznych, które 

miały duży wpływ na kształtowanie się naszej przyszłości. 

§ 3 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych z terenu powiatów malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, 

kwidzyńskiego i elbląskiego, uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2020/2021.   

§ 4 

 1. Praca nadesłana na Konkurs musi być przygotowana samodzielnie przez jednego ucznia.  

2. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:  

1) praca wykonana płaską techniką plastyczną (rysunkową, malarską, graficzną i mieszaną) w 

formacie A4 do A3 

3. Autor pracy konkursowej przekazuje ją Archiwum wysyłając w formie papierowej na adres 

Archiwum wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1). 



4. Załącza także oświadczenie podpisane  przez rodzica lub opiekuna prawnego  

(załącznik nr 2), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459 ze zm.) 

                                Adres :  Archiwum Państwowe w Malborku 

                                      ul. Starościńska 1,82-200 Malbork 

                                         Z dopiskiem „Praca konkursowa” 

5. Z chwilą przekazania pracy na Konkurs jej autor przeniesie nieodpłatnie na organizatora 

Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym 

przedmiotem pracy konkursowej dot. niżej wskazanych pól eksploatacji:  

1) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem weryfikacji 

formalnej i merytorycznej,  

 2) rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej całości lub fragmentów 

6. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych określonych niniejszym Regulaminem  

zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej. 

§ 5 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją” dokonuje wyboru najlepszych prac  w 

kategorii określonej w § 2 ust. 1. 

2. Członków komisji powołuje  Dyrektor Archiwum. 

 

3. Komisja, oceniając prace, zwraca uwagę na: 

1) zgodność z tematyką konkursu, 

2) zawartość merytoryczną pracy, 

3) pomysłowość autora, 

 

4. Komisja otrzymuje do oceny prace zakodowane. 

      5. Decyzje Komisji są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom. 

      6. Komisja może zadecydować o podziale nagród odmiennym od podanego w § 6. 



§ 6 

Autorom najlepszych prac Komisja przyznaje nagrody w kategoriach: 

1) za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę w postaci bonu upominkowego do księgarni Empik 

w wysokości 350 zł 

2) za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę w postaci bonu upominkowego do księgarni Empik w 

wysokości 250 zł 

3) za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę w postaci bonu upominkowego do księgarni Empik w 

wysokości 150 zł 

4) pięć wyróżnień : nagrodę w postaci w postaci bonu upominkowego do księgarni Empik w 

wysokości 50zł  

§ 7 

1. Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:  

1) ogłoszenie Konkursu: 01.10.2020 r. 

2) termin nadsyłania prac: do 30.10.2020 r. 

3) przyjęte zostaną tylko te prace, które zostaną przesłane do 30.10.2020r.  ) 

4) wręczenie nagród nastąpi : 16.11.2020 r., przy rozstrzygnięciu konkursu organizator 

zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym 

uczestnicy konkursu zostaną poinformowani. 

2.  Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z laureatami Konkursu. 

3 . Imiona i nazwiska laureatów zostaną podane na stronach internetowych Archiwum oraz w 

lokalnej prasie i mediach. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 i 2281), podstawą prawną przetwarzania przez 

Archiwum danych osobowych uczestników Konkursu, w tym udostępnienia imion i nazwisk 

laureatów na stronach internetowych oraz w mediach, jest zgoda osób, których dane dotyczą.    

  

§ 8 



1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu.  

3. Archiwum zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.  

4. Archiwum zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie, o czym będą 

informowały komunikaty publikowane na stronach internetowych Archiwum: www. 

elblag.ap.gov.pl, www.facebook.com/ArchiwumMalbork/ 

  Regulamin wchodzi w życie w dniu  01.10.2020 r. 


