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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„Generał Maczek i jego Żołnierze”
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Konkurs objęty Honorowym Patronatem
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji
Pana Tomasza Orłowskiego
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§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się historią związaną z 1 Dywizją
Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka i postrzeganiem przez nią
wydarzeń sprzed 70 lat,
2. Skierowanie uwagi młodego pokolenia na losy polskich żołnierzy, którzy pozostali na
emigracji po zakończeniu II Wojny Światowej,
3. Promocja obchodów 70 rocznicy D-Day oraz, uroczystości związanych z 70 rocznicą bitwy
pod Falaise,
4. W oparciu o przesłane prace stworzenie wystawy plastycznej pod tym samym tytułem, a
prezentowanej podczas obchodów 70 rocznicy bitwy pod Falaise we Francji oraz podczas
Święta Dywizji 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
§2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem jest:
- 100 Poznańska Drużyna Harcerzy im gen. Stanisława Maczka
- Dowództwo 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
- Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków w Żaganiu
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych 44/100 w Poznaniu
- Poczta Harcerska nr 81 Poznań
2. Adres Organizatora:
100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. generała Stanisława Maczka
60-751 Poznań ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
Zbyszko Kruszona tel. +48 607 230 790
e-mail: zkruszona@onet.eu
4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia treści Regulaminu.
§3
Założenia organizacyjne
1. W Konkursie mogą wziąć udział harcerki, harcerze oraz dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych , gimnazjów i szkół średnich z Polski, jak również z zagranicy. Prace będą
oceniane w 3 grupach wiekowych ( o grupie wiekowej decyduje rodzaj szkoły ,do której
uczęszcza uczestnik konkursu).
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele,
farby plakatowe, wycinanki itp.).
5. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297mmx420 mm).
6. Tematyka prac przykładowo powinna dotyczyć:
1) postaci generała Stanisława Maczka,
2) walk prowadzonych przez 10 Brygadę Kawalerii Zmotoryzowanej w 1939
roku,
3) organizacji oddziałów polskich we Francji i w Wielkiej Brytanii,
4) szlaku bojowego 1 Dywizji Pancernej,
5) powojennych losów weteranów 1 Dywizji Pancernej.!
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne,CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a
także prezentowania prac na wystawach oraz zgoda na ich pierwsze publiczne
wykorzystanie.
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8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
10.Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
11.Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
12.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.100pdh.pl
13.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt
nadsyłającego ) do dnia 3 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem
„Konkurs Plastyczny” na adres:
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100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. generała Stanisława Maczka
60-751 Poznań ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

!2. Do każdej z prac należy dołączyć informację o autorze. Informacja powinna zawierać: Imię ,

Nazwisko i wiek autora, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz numer telefonu kontaktowego.
3. Każdy z uczestników może złożyć na Konkurs maksymalnie trzy prace.
4. Przed przedłożeniem prac plastycznych Komisji Konkursowej, Organizator
oznaczy je kodem autora oraz właściwą kategorią wiekową. Ten sam kod
zostanie umieszczony na dołączonym do pracy formularzu zgłoszeniowym.
5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
6. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
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1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.100pdh.pl
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach
Konkursu w terminie do 16.06.2014 r.
3. W sierpniu 2014 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą
prezentowane na wystawie plastycznej
„Generał Maczek i jego Żołnierze”.
Wystawa zostanie otwarta podczas obchodów 70 rocznicy bitwy pod Falaise w Mont Ormel we
Francji.
§6
Nagrody główne i dodatkowe

!

1. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z trzech kategorii
wiekowych.
2. Ponadto Organizatorzy przewidują możliwość przyznania wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy

