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Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno - Historycznego 
 

Samochód pancerny KORFANTY   
 

 

Konkurs organizowany w 100. rocznicę III Powstania Śląskiego 

Organizator konkursu:  Gmina Toszek 

 

Koordynatorzy konkursu:    

Joanna Rosikoń , Urząd Gminy w Toszku, Referat Zamówień Publicznych,  Rozwoju i Promocji  Gminy 

historyk Grzegorz Kamiński  

 

Cele konkursu:  

 

Konkurs organizowany jest dla  uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Gliwic i powiatu 

gliwickiego. konkurs jest organizowany  z okazji 100. rocznicy III Powstania Śląskiego. Celem 

konkursu jest popularyzacja wśród uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z Gliwic i powiatu 

gliwickiego,  historii związanej z Walką Polaków o Niepodległość, III Powstaniem Śląskim.  

Celem jest również popularyzacja wśród młodzieży historii samochodów pancernych z okresu 

powstań śląskich, takich jak samochód KORFANTY  używany przez powstańców śląskich podczas 

III powstania śląskiego. Poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 

Powstań Śląskich - walk o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Kształtowanie wśród uczniów i 

młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski, historii Górnego Śląska. Rozwijanie 

zainteresowań historią regionalną. Rozwijanie kreatywności wśród uczestników konkursu, 

kształcenie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej. Prezentacja i upowszechnianie 

twórczości młodzieży szkolnej z Gliwic i powiatu gliwickiego.  

 

Uczestnicy:  

uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego 

Kategorie wiekowe:   

  1 kategoria wiekowa:    Szkoła podstawowa klasy  IV - V 

  2 kategoria wiekowa:   Szkoła podstawowa klasy  VI - VIII 
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Tematyka prac konkursowych: 

Technika wykonania prac:  

1. Szkic ołówkiem, 2. Rysunek węglem, 3. Rysunek kredkami (kredki np: ołówkowe, świecowe, 

pastelowe),  4. Malowanie farbami (farby np:  plakatowe, pastelowe),   

5. Wyklejanka (NIE MOŻNA wyklejać zdjęć archiwalnych samochodu pancernego).  
 

Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne indywidualnie.  

Prace plastyczne nie mogą byś powielanym szablonem  samochodu pancernego. 

Praca plastyczna powinna zawierać narysowany, namalowany lub wyklejony osobiście przez ucznia 

samochód pancerny KORFANTY z III powstania śląskiego.   

Przy wykonywaniu pracy plastycznej można korzystać z archiwalnych zdjęć wizerunku samochodu 

pancernego  KORFANTY.   

Praca nie może odwzorowywać dokładnie zdjęcia archiwalnego lub zdjęcie archiwalne pojazdu nie 

może być wykorzystane w pracy np.: technika wykonania pracy  5. Wyklejanka   

 

Format pracy:  

Obowiązuje tylko jeden format pracy: A3, forma płaska,   

Praca musi być oprawiona oryginalnym passe-partout aby była gotowa do ekspozycji. 

(passe-partout ma być większe niż format A3 ). Passe-partout można kupić w sklepie plastycznym.  
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Historia samochodu pancernego KORFANTY  

Format opisu z historią samochodu pancernego: podklejona tekturką kartka A4, tylko jedna strona, 

tylko tekst bez zdjęć. Wydrukowana lub napisana odręcznie i czytelnie historia samochodu 

pancernego KORFANTY  z III powstania śląskiego. Opis z historią samochodu ma być dołączony 

osobno. Nie wolno opisu z historią samochodu naklejać z tyłu pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termin składania prac plastycznych do15 listopada 2021 rok 

Prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Toszku w Referacie Zamówień 

Publicznych,  Rozwoju i Promocji  Gminy lub wysłać pocztą. 

Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za uszkodzenie pracy nadanej droga pocztową.  

adres: 

Urząd Miejski w Toszku 

Referat Zamówień Publicznych,  Rozwoju i Promocji  Gminy 

44 -180 Toszek,  ul. B. Chrobrego 2 

Praca na Konkurs Plastyczno Historyczny samochód pancerny KORFANTY 

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Miasta i Gminy Toszek, mediach 

społecznościowych np: Facebook. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Toszku podczas 

uroczystości z okazji 100-lecia Powstań Śląskich. O terminie wręczenia nagród, laureaci zostaną 

poinformowani przez organizatora konkursu.   

 

 

 

 

Samochód pancerny Korfanty 
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                                          Imię i nazwisko ucznia  

                                          Nazwa szkoły  
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Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę plastyczną. 

Technika wykonania pracy plastycznej:   

1. Szkic ołówkiem, 2. Rysunek węglem, 3. Rysunek kredkami (kredki np: ołówkowe, świecowe, 

pastelowe),  4. Malowanie farbami (farby np: plakatowe, pastelowe),  5. Wyklejanka (NIE MOŻNA 

wyklejać zdjęć archiwalnych samochodu pancernego)  

 

Opis z historią samochodu. 

Praca musi zawierać z tyłu przyklejoną i wypisaną metryczkę (Załącznik nr 1) 

Praca musi zawierać przyklejoną z tyłu i podpisaną zgodę przez rodziców lub prawnych opiekunów 

na udział w konkursie (Załącznik nr 2)  

Nie można podpisywać z przodu pracy plastycznej. 

Opis prac:  

Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić wypełnioną metryczkę (metryczka jest w 

załączniku nr 1) i podpisaną zgodę przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie 

(zgoda jest w załączniku nr 2).  

Uczestnicy konkursu, po jego zakończeniu, mają możliwość odebrania swoich prac.  

O woli odebrania swoich prac należy  poinformować organizatora w momencie ich składania na 

konkurs. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika.  

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu. 

 

Przyznawanie nagród: 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora 

Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu przyznane będą GRAND PRIX i trzy pierwsze 

miejsca w każdej kategorii 

 

1 kategoria wiekowa    Szkoła podstawowa klasy  IV - V 

GRAND PRIX - Puchar, dyplom, nagrody rzeczowe . Nagroda główna ROWER GÓRSKI 

I miejsce  - dyplom, nagrody rzeczowe 

II miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe 

III miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe 

 

Komisja ma prawo do wyróżnienia pracy plastycznej - przyznanie wyróżnienia.  

Wyróżnienie - dyplom oraz nagrody 



Strona nr 5. Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno - Historycznego Samochód pancerny KORFANTY  

 

2 kategoria wiekowa   Szkoła podstawowa klasy  VI - VIII 

GRAND PRIX - Puchar, dyplom, nagrody rzeczowe . Nagroda główna ROWER GÓRSKI 

I miejsce  - dyplom, nagrody rzeczowe 

II miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe 

III miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe 

 

Komisja ma prawo do wyróżnienia pracy plastycznej - przyznanie wyróżnienia.  

Wyróżnienie - dyplom, nagrody rzeczowe 

 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

Prace laureatów konkursu będą prezentowane na wystawie podczas uroczystości w Toszku.  

Prace plastyczne, które otrzymały GRAND PRIX, I, II, III miejsce lub zostały wyróżnione będą 

wyeksponowane na wystawie czasowej w miejscu i okresie ustalonym przez organizatora.   

 

Kryteria oceniania prac: 

 

Praca plastyczna  

Zgodność pracy z tematem konkursu 

Oryginalność przedstawienia tematu oraz techniki wykonania  

Jasność przekazu i zrozumienie treści  

Estetyka wykonania pracy  

Praca oprawiona obowiązkowo w oryginalne passe-partout 

 

Opis historyczny samochodu pancernego KORFANTY  

Estetyka wykonania opisu z historią samochodu 

Opis z historią samochodu: format A4, tylko jedna strona, tylko tekst bez zdjęć. 

Opis ma być dołączony luzem z tyłu pracy 

Opis historyczny może być napisany odręcznie lub na komputerze i wydrukowany    
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Prawa organizatorów: 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich publikacji. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) na rzecz Organizatora oraz do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz  w Internecie. 

 

Właściciel pracy plastycznej może 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu osobiście odebrać 

swoją pracę w Urzędzie miasta w Toszku. O zamiarze odebrania pracy trzeba wcześniej 

telefonicznie powiadomić organizatora.   

Prace plastyczne, które otrzymały GRAND PRIX, I, II, III miejsce lub zostały wyróżnione będą 

wyeksponowane na wystawie czasowej w miejscu i okresie ustalonym przez organizatora.   
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Informacje dodatkowe: 

Załączniki:  

1. metryczka,  

2. zgoda na udział w konkursie.  

 

Metryczkę należy nakleić z tyłu pracy plastycznej i z tyłu opisu z historią samochodu 

Załącznik nr 1 Metryczka  

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Klasa  

 

 

 

Kategoria wiekowa 

 

 

 

 

Technika wykonania pracy 

Trzeba  podkreślić wybraną 

technikę   

 

 

1. Szkic ołówkiem, 2. Rysunek węglem, 3. Rysunek kredkami 

(kredki np: ołówkowe, świecowe, pastelowe),  4. Malowanie 

farbami (farby np: plakatowe, pastelowe),  5. Wyklejanka  

 

 

Adres szkoły 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

 

e-mail do szkoły 
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Załącznik nr 2   Zgoda na udział w konkursie plastyczno-historycznym 

  

 

 

                                                                         Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................................. 

                                                                                                              Imię i nazwisko dziecka  

      

w konkursie plastyczno-historycznym Samochód pancerny KORFANTY z III powstania śląskiego, 

który organizowany jest przez Gminę Toszek. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i wykorzystanie wizerunku dziecka i jego pracy 

plastycznej do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją (wyniki konkursu w 

prasie, mediach, mediach społecznościowych, na stronie internetowej). Jednocześnie oświadczam, 

że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na publikowanie  

przez organizatorów pracy konkursowej w celach promocyjnych.    

 

                                                               

 

 

                                                                   ....................................................................  

                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka   

 

 

 

 

 

 

 

 


