
DO KRAJU TEGO...! - konkurs plastyczny z okazji obchodów 
roku Cypriana Kamila Norwida                                                                           
        
1.Organizator i uczestnicy konkursu. 
Organizatorem konkursu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Konkurs 
przeznaczony jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
garwolińskiego. 
 

2.Cele konkursu:    
- popularyzacja twórczości C.K. Norwida                                                                                                                                      
- propagowanie uroczystego i radosnego obchodzenia świąt państwowych,                                                                                                                                     
- edukacja obywatelska,                                                                                                            
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,                                                                                    
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,                                                            
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,                                                                                       
- budzenie szacunku do Polaków i ich bohaterskich czynów.            
  

3.Temat pracy. 
Stworzenie ilustracji do dowolnego wiersza C.K. Norwida o tematyce patriotycznej.                                                              
 

4.Zasady konkursu:                                                                                                                                                                                                   
- technika plastyczna dowolna płaska (np. rysunek, malarstwo, grafika, wydzieranka, kolaż, 
itp.), 
- format A4, 
- każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, tytuł wiersza na 
podstawie którego powstała ilustracja, klasa, szkoła. Organizatorzy zwracają się z prośbą o 
przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji szkolnych i dostarczenie po 5 najlepszych prac 
w danej kategorii wiekowej. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej (karta jest do 
pobrania na naszej stronie internetowej: www.csik.garwolin.pl). Kartę zgłoszeniową należy 
wypełnić osobno dla każdego uczestnika. 
 

5.Komisja i nagrody:                                                                                                                                               
- prace oceniane będą przez jury powołane przez dyrektora Centrum Sportu i Kultury 
Jarosława Kargola, 
- prace plastyczne będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych, 
- dla laureatów konkursu (miejsca I-III) przewidziane są nagrody rzeczowe.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 20 grudnia 2021 r. Po tym terminie prace 
konkursowe przechodzą na własność organizatorów. 
 

6.Kryteria oceny: 
- pomysłowość, 
- walory artystyczne i estetyczne, 
- zgodność z tematem. 
Prace należy dostarczyć do 30.11.2021 r. do CSIK w Garwolinie. Prace, które nie będą 
spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do 
konkursu. 
 



 
7.Kategorie wiekowe: 

1. Szkoły podstawowe klasy IV-VI, 
2. Szkoły podstawowe klasy VII-VIII, 
3. Szkoły średnie.                                                                                                                          

 
8.Wręczenie nagród. 
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu odbioru nagród.  
 
9. Postanowienia ogólne. 
O wszelkich ewentualnych zmianach w regulaminie organizatorzy zobowiązują się 
powiadomić w stosownym terminie. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie.                                                                         
 
Prace i karty zgłoszeniowe należy dostarczyć na adres:                                                                                                       
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin                                                                                         
sekretariat czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00-16:00, we wtorki i piątki w 
godz. 8:00 – 18:00  
 
Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela koordynator konkursu:                                                                                                                          
Luiza Kondej-Matusiak 
E-mail: lkondej@csik.garwolin.pl 
tel. 25 682 20 51 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu Kultury z siedzibą w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16. W 
sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Błażejem Maszkiewiczem pod 

emailem: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres: Centrum Sportu i Kultury, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin. Cele i 
podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji  konkursu plastycznego z okazji  

obchodów roku Cypriana Kamila Norwida „DO KRAJU TEGO...!”                                                                         
Kategorie danych. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia 
danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu wniesienia 
przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji konkursu plastycznego z okazji obchodów roku 
C. K. Norwida pt. „DO KRAJU TEGO...!” 
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