
 Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk  

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Biała Podlaska 

Fundacja „Kocham Podlasie” 

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych do udziału w  konkursie 

 „Żołnierze Wyklęci - Prawdziwi Patrioci - wzór do naśladowania” 

 

REGULAMIN KONKURSU 
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): 

  

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" bohaterom antykomunistycznego podziemia, 

którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 

samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 

polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej 

agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "  

 

I. Organizatorzy Konkursu:  

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Biała Podlaska 

 

II. Patronaty i instytucje wspierające:  

Prezydent Miasta Biała Podlaska - Dariusz Stefaniuk 

Przewodniczący Rady Miasta - Dariusz Litwiniuk 

Naczelnik Wydziału Oświaty – Henryk Grodecki 

Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy 

– Karol Sudewicz 

Patronat medialny:  

Tygodnik Podlaski 

 

III. Cele Konkursu:  

1. Odkrywanie prawdziwej historii Polski 

2. Upowszechnianie wiedzy historycznej, regionalnej oraz kształtowanie 

postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 

3. Promowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa 

Podziemnego po II wojnie światowej; 

4. Rozbudzenie zainteresowań, rozwijanie zdolności literackich  

i plastycznych dzieci i młodzieży.  
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IV. Kategorie prac: 

Uczestnik konkursu „Żołnierze Wyklęci - Prawdziwi Patrioci - wzór do 

naśladowania” przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:  

 

1. Praca pisemna (np. esej lub wspomnienie) 

2. Praca plastyczna 

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

- uczniowie szkół podstawowych (klasy młodsze I-III, klasy starsze IV-VI) 

- uczniowie szkół gimnazjalnych  

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

 

 

 V. Kryteria oceniania:  

1. Poprawność merytoryczna, zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach 

Wyklętych, umiejscowienie postaci oraz wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie 

kontekstu historycznego.  

2. Oryginalność ujęcia tematu. 

3. Poprawność językowa.  

4. Estetyka pracy.  

5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod 

kierunkiem nauczyciela.  

6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikuje 

pracę.  

7. W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej 

technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.  

 

VI. Parametry prac konkursowych:  

1. Prace pisemne w poszczególnych kategoriach powinny zawierać: 

 - szkoły podstawowe: 1-3 stron; 

- szkoły gimnazjalne: 2-5 stron; 

- szkoły ponadgimnazjalne: 3-7 stron; tekstu formatu A4.  

2. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3 w dowolnej technice;  
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3. Wszystkie prace powinny być opisane w następujący sposób: autor, tytuł, 

klasa, nauczyciel/opiekun, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem 

telefonu).  

4. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie 

rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku 

pełnoletnich uczestników zgoda uczestników na przetwarzanie danych 

osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).  

 

 VII. Przebieg i harmonogram Konkursu:  

1. Prace konkursowe przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Biała 

Podlaska, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, 

pok.101.  

2. Czas trwania konkursu 1.03-25.04.2016r. 

3. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace z każdej kategorii. 

4. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu rocznicy śmierci 

Rotmistrza Pileckiego 25 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta Biała Podlaska.  

 

VIII. Jury  

1. W skład Jury konkursu powołani zostaną: nauczyciele, przedstawiciele 

organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizatorów, pracownicy uczelni 

wyższych.  

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i niewyłaniania laureatów 

Konkursu.  

 

 IX. Nagrody:  

1. W każdej z kategorii wiekowych i kategorii tematycznych przyznaje się nagrody 

rzeczowe za miejsce I, II i III.  

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.  

3. Współorganizatorzy mogą wyróżnić najlepsze prace np. za prace związane z 

Regionem Południowego Podlasia 

4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe  

5. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.  
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X. Zasady uczestnictwa:  

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na 

postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.  

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

3. Konkurs ma charakter jawny.  

5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni 

uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych 

osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu 

 w celu jego przeprowadzenia i promocji.  

6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni 

uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz 

praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia 

wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw 

organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.  

7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni 

uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej 

prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na 

wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach 

publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 

publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych 

prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na 

wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.  

9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej 

treści zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.  

 

Dodatkowe informacje o konkursie „Żołnierze Wyklęci - Prawdziwi Patrioci - wzór 

do naśladowania” można uzyskać pod numerem tel.: 501-658-230  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 i upowszechnianie wizerunku mojego/ mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

na potrzeby organizacji konkursu „Żołnierze Wyklęci - Prawdziwi Patrioci - wzór 

do naśladowania” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami).  

 

 

 

 

 

 

 

                               …………………………………………………………………………………………………. 

                              (data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)  


