
Regulamin konkursu plastycznego  „Szlak Andersa z misiem Wojtkiem” 

 

I.   Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Klub „Gazety Polskiej” w Krośniewicach i Stowarzyszenie 

Patriotyczne im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach. Współorganizatorem 

wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Kutnie. Honorowy patronat obieli: Senator RP 

Przemysław Błaszczyk, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, Burmistrz Krośniewic Katarzyna 

Erdman, Radni Powiatu Kutnowskiego: Tomasz Walczewski i Tomasz Marciniak. 

II. Cele konkursu: 

- Upowszechnianie wiedzy o dokonaniach żołnierzy gen. W. Andersa, w tym najbardziej 

„niezwykłego” żołnierza 2 Korpusu Polskiego – niedźwiedzia Wojtka. 

- Szerzenie postaw patriotycznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy. 

- Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozbudzanie wyobraźni, kreatywności 

oraz talentów plastycznych. 

III .Warunki uczestnictwa. 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej.  

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych: 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach 

ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice 

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

Nowe 36, 99-340 Krośniewice 

Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach 

Ostrowy 8, 99-350 Ostrowy 

Zespołu Szkół w Dąbrowicach 

ul. Kłodawska 1, 99-352 Dąbrowice 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach 

Łanięta 13A, 99-306 Łanięta 

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Fundacji "Elementarz" w Jankowicach 

Jankowice 32, 99-340 Krośniewice 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie 

ul. Stanisława Staszica 6, 99-320 Kutno 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach 

Wroczyny 59A, 99-300 Kutno 



Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach 

ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce 

Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Wierzbiu 

Wierzbie 34, 99-300 Kutno 

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach                                                                                                

ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice 

2. Udział w konkursie ma charakter indywidualny. 

3. Jury będzie oceniać prace w czterech kategoriach wiekowych:  

- przedszkole 

- klasy I – III  

- klasy IV-V 

- klasy VI-VII 

4. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną. 

5. Format prac plastycznych – wyłącznie A3.  

6. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 

ołówkiem, piórkiem, kolaż itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą 

brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace 

z plasteliny.  

7. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać 

rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 

8. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły 

lub przedszkola.  

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

10. Czas trwania konkursu:  25.04. – 10.06.2022 r.  

Ostateczny termin dostarczenia prac: 15.06.2022 r.   

Prace należy dostarczyć do szkoły lub przedszkola wychowawcy klasy/grupy.   

Zebrane w szkole /przedszkolu prace przekazane zostaną do Muzeum im. Jerzego Dunin-

Borkowskiego w Krośniewicach. 

11. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu. 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej 

ilustrujące temat przewodni. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim: 

- dobór treści do tematu, 



- estetykę wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość 

- samodzielność przy wykonaniu pracy. 

Spośród prac zostaną wybrane i nagrodzone cztery najlepsze prace w każdej kategorii 

wiekowej. Organizator konkursu przewiduje nagrody w każdej grupie wiekowej za I, II, III 

miejsce oraz jedno wyróżnienie. 

V. Ogłoszenie wyników konkursu. 

Wyniki konkursu ogłoszone będą do dnia 23.06.2022 r. 

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.09.2022 r. podczas imprezy plenerowej „Dzień 

Bohaterów”. 

VI. Publikacja prac. 

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum im. Jerzego Dunin-

Borkowskiego w Krośniewicach oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu. 

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania 

nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

VIII. Uwagi dodatkowe. 

- Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

- Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

- Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 


