
                         

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  

w Jastkowicach 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  

Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola 

ogłaszają 

Konkurs plastyczno-historyczny 

 

„Kotwica symbol Armii Krajowej” 

konkurs szkolny 

II edycja 

 
Regulamin 

Motto: Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie 

twoją nagrodą. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Jastkowicach p. Joanna Markut i Anna Jabłońska-Bis. 

Patronat: 

 Prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej. 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. 



3. Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji  

i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii 

Krajowej. 

4. Konkurs ma jeden etap. 

§ 2 

Cele konkursu: 

- kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez propagowanie  

i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-

Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej; 

-szerzenie wśród uczniów wartości, których symbolem jest Armia Krajowa - 

patriotyzmu, męstwa, bohaterstwa. 

- kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia 

przynależności do narodu i państwa; 

- kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa 

Podziemnego; 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się plastycznymi formami 

wypowiedzi; 

§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach. 

2. Prace mogą przygotować pojedynczy uczniowie-praca indywidualna.  

3. Każdy uczestnik możne złożyć najwyżej jedną pracę konkursową. 

5. Praca  powinna  być  wykonana  bogatą dowolną  techniką plastyczną. 

Format pracy: A4,  praca płaska 

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na odwrocie tytułem 

„Kotwica- symbol Armii Krajowej” oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, 

klasa. 

7. Do pracy należy załączyć dane personalne i teleadresowe wg. wzoru 

przestawionego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgodę 

rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie. 

 

 

 

§ 4 



Przebieg konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach wiekowych: 

a. uczniowie klasy 0 

b. uczniowie klas I-III  

c. uczniowie klas IV-VIII 

2. Termin zgłaszania prac: 19.10.2022 r. 

 

3. Prace należy składać u organizatora  p. Anny Jabłońskiej- Bis (biblioteka 

szkolna) lub Joanny Markut (klasa III a,  sala nr 25).  

 

4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.10.2022 r. 

5. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane 

samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.  

6. Kryteria oceny: 

• samodzielność wykonania pracy, 

• estetyka wykonania pracy, 

• zgodność z tematem konkursu, 

• technika wykonania pracy 

 

10. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: Dyrektor szkoły, Prezes 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa 

Wola, Mariusz Szewc, Anna Jabłońska-Bis, Joanna Markut. 

§ 5. Nagrody 

1. Organizator przewiduje wśród uczestników wyłonienie zwycięzców  

w każdej z trzech kategorii wiekowych:  

I miejsce,  

II miejsce,  

III miejsce,  

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które 

będą wręczone przez Dyrektora szkoły w dniu 24.10.2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy. 

Imię i nazwisko Autora  

Tytuł pracy „Kotwica symbol Armii Krajowej” 

Nazwa szkoły  

Klasa  

 

  

 

Zgoda 

Przedstawiciela ustawowego osoby, która nie ukończyła 18 roku życia na 

udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem  

„Patron Armia Krajowa” 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy………………………… 

                                                                     (imię i nazwisko dziecka/Uczestnika konkursu) 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „Kotwica symbol 

Armii Krajowej” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Udzielam nieodpłatnie zgody organizatorom konkursu do korzystania i 

rozporządzania zgłoszoną do niego pracą plastyczną. 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości. 

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych oraz wizerunku Uczestnika konkursu. 

 

……………………                               ……………………….…………………. 

Data                                                                (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika konkursu) 

 

 


