
Regulamin konkursu plastycznego

„Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Pòlsczi”

Hieronim Derdowski

Konkurs jest organizowany w związku z przypadającą w 2019 roku 100. rocznicą wyprawy
Antoniego Abrahama do Paryża i spotkania z Ignacym Janem Paderewskim. Zażądał wtedy
przyłączenia  Kaszub  do  Polski.  I  tak  się  stało.  Jednak  najwięcej  zasług  należy  przypisać
ówczesnemu  prezydentowi  USA  Thomasowi  Woodrowowi  Wilsonowi,  który  w  swoim
programie  pokojowym  jasno  określił  miejsce  Kaszub  i  Pomorza.  Mocną  rolę  odegrali  tu
również Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.

1. ORGANIZATOR: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

2. PATRONAT HONOROWY:
 Poseł na Sejm RP – Małgorzata Zwiercan;
 Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk;
 Pomorski Kurator Oświaty – dr Monika Kończyk;
 Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek;
 Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Jerzy Gwizdała.

3. PATRONAT MEDIALNY:
 Radio Gdańsk
 mlodagdynia.pl

4. KOORDYNATORZY PROJEKTU:
 Anna Niemczynowicz - a.niemczynowicz@1alo.org
 Małgorzata Wyszyńska - m.wyszynska@1alo.org
 Kontakt telefoniczny do organizatora: 58 664 82 36

5. CELE KONKURSU PLASTYCZNEGO:
 popularyzacja wiedzy o setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz

o życiu i dokonaniach Antoniego Abrahama;
 popularyzacja  wiedzy  na  temat  wyprawy  Antoniego  Abrahama  do  Paryża

na konferencję wersalską;
 poszerzanie wiedzy o Małej Ojczyźnie i jej historii;
 doskonalenie i rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży; 
 integracja dzieci i młodzieży interesującej się regionem.
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6. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół Trójmiasta i powiatów: kartuskiego,

wejherowskiego oraz puckiego. Kategorie wiekowe:
 I kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej;
 II kategoria: klasy VI-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.

2) Szkoła może zgłosić po 3 prace w każdej kategorii wiekowej. Zasady wykonania prac:
 tematyka prac  powinna  nawiązywać  do  tytułu  konkursu „Nie  ma Kaszëb  bez

Polonii, a bez Kaszëb Pòlsczi” oraz do wyprawy Antoniego Abrahama do Paryża
na konferencję wersalską;

 technika pracy plastycznej jest dowolna;
 format pracy nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

3) Każda praca powinna być opatrzona przyklejoną na odwrocie pracy kartką (załącznik
nr 2).

4) Prace  należy  przesłać  na  adres: I  Akademickie  Liceum  Ogólnokształcące  ul.
Narcyzowa  6,  81-563 Gdynia  lub  dostarczyć  osobiście  do  sekretariatu  szkoły  z
dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

5) Termin składania prac upływa 20 maja 2019 r.
6) Laureaci  konkursów zostaną poinformowani  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Uroczyste  ogłoszenie wyników odbędzie  się  3 czerwca 2019 roku w auli  I  ALO w
Gdyni, ul Narcyzowa 6. 

7) Prace zostaną ocenione przez jury w składzie:
 Joanna Brańska-Tarasiuk, przedstawiciel organizatora;
 Mariusz Sieraczkiewicz, redaktor naczelny mlodagdynia.pl.

8) Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
9) Zwycięzcy zostaną nagrodzeni  jednodniową wycieczką do Warszawy do Sejmu RP

(po trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej). 
10) Obecność  podczas  ogłoszenia  wyników  jest  obowiązkowa.  Nagrody  nieodebrane

w dniu  rozstrzygnięcia  konkursu  przepadają.  Organizatorzy  przeznaczą  je  dla
laureatów innych konkursów.

11) Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone najpóźniej 24 maja 2019 r. 
12) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach

związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  przekazaniem  praw  autorskich
do nich na rzecz Organizatora (o czym mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego 1994r.
o prawach autorskich i  prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz
do publikacji  w  wydawnictwach  wszelkiego  typu  wydawanych  przez  Organizatora,
a także w Internecie.

13) Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na  wykorzystywanie  danych  osobowych  uczestnika  zgodnie  z  przepisami  Ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

14) Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  zgodność  z  prawdą  danych
nadesłanych  wraz  z  pracami,  wynikającą  z  przepisów  Kodeksu  Cywilnego  z  23
kwietnia 1964 r.  z późn.  zm. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r.  z późn. zm. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

15) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  naruszenie  praw  autorskich
osób trzecich przez uczestników konkursu.

16) Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
17) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.1alo.org oraz mlodagdynia.pl.
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Załącznik nr 2 – konkurs plastyczny 

Imię i nazwisko ucznia
(drukowane litery)

Temat pracy

Klasa 

Nazwa szkoły

Adres szkoły
telefon, adres mailowy

Imię i nazwisko nauczyciela – 
opiekuna

Telefon kontaktowy do 
nauczyciela-opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.). 

..……………………………………………………………………………….

Podpis rodziców lub za zgodą rodziców nauczyciela
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