
  

 

                             Regulamin 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY: 

„ZWYCZAJNI KREWNI O LOSACH NIECODZIENNYCH” 

I. INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONKURSU  

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży „Zwyczajni krewni o losach 

niecodziennych” jest Stowarzyszenie Lubelski Plastyk przy Państwowym Liceum Sztuk 

Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, z siedzibą przy ul. Muzycznej 10 A 

w Lublinie. 

2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie tematykę historyczną  

     i artystycznej kreatywności. 

3. Praca konkursowa wykonana techniką pop up lub lapbooka powinna ukazywać losy trzech  

    pokoleń członków rodziny na tle wydarzeń historii Polski z XX i XXI wieku. Wydarzenia  

    mogą dotyczyć wojen światowych, komunizmu, repatriacji, emigracji czy innych wydarzeń  

    historycznych tego czasu.  

4. Działanie konkursowe jest realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Losy rodzinne  

w nawiązaniu do wydarzeń historii najnowszej z motywem Kresów w tle” 
finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

5. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu dostępne są na stronie  

     internetowej  Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana  

     Kamila Norwida w Lublinie: https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/stowarzyszenie  

6. Partnerami w organizacji i promocji Konkursu są: Państwowe Liceum Sztuk  

     Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Rada Rodziców przy Państwowym  

     Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie 

II. CELE KONKURSU  

1.Poznanie historii własnej rodziny na tle wydarzeń historii najnowszej XX i XXI wieku. 

2.Rozwijanie zainteresowań historią Polski XX i XXI wieku poprzez ukazanie losów  

   członków własnej rodziny w oparciu o przekazy ustne, dokumenty archiwalne  

   i fotografie. 

3. Pogłębianie rodzinnej integracji międzypokoleniowej,  poprzez poznanie losów krewnych,  

    w szczególności w oparciu o przekazy starszych członków rodziny. 

4. Integracja wiedzy historycznej oraz artystycznej kreatywności. 

 

https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/stowarzyszenie


III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Ogólnopolski Konkurs „Zwyczajni krewni o losach niecodziennych” adresowany jest do  

     młodzieży w wieku 14 – 19 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Konkurs jest jednoetapowy, przeznaczony dla indywidualnych uczestników.  

3. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs.   

4. Ocenie podlegają prace ukazujące losy trzech pokoleń własnej rodziny, na tle wydarzeń  

z historii Polski XX i XXI wieku. Praca, w myśl niniejszego regulaminu, rozumiana jest jako 

materiał dokumentalny (zasoby archiwów domowych w tym fotografie, wspomnienia, relacje 

itp.) wraz z krótką charakterystyką ukazującą przedstawione wydarzenia historyczne  

w odniesieniu do członków własnej rodziny oraz zasadność ich doboru. 

5.Nadesłana praca powinna umożliwiać jej późniejsze wykorzystywanie w celach 

podsumowujących projekt, w tym wystawę i publikację pokonkursową. 

6. Nadesłane na konkurs prace muszą być pracami autorskimi odnoszącymi się do losów 

członków własnej rodziny, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych 

konkursach. 

7. Oceny merytorycznej nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, składające się z członków  

    o uznanym dorobku artystycznym i naukowym, powołane przez organizatora konkursu.  

8. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na  

    stronie internetowej Organizatora oraz w innych materiałach dokumentujących, promujących  

    i podsumowujących realizację projektu „Losy rodzinne w nawiązaniu do wydarzeń historii  

    najnowszej z motywem Kresów w tle”. 

IV. ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Kompletna dokumentacja konkursowa powinna zawierać: 

    a) kartę pracy zawierającą dane kontaktowe autora pracy, godło, opis merytoryczny pracy –  

        załącznik nr 1; 

    b) świadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu  

        załącznik nr 2; 

    b) pracę ukazująca losy trzech pokoleń członków rodziny na tle wydarzeń historii najnowszej  

        Polski z XX i XXI wieku.  

2. Regulamin konkursu wraz z kartą pracy (załącznik nr 1) oraz  oświadczenie o zgodzie na  

    przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) są do pobrania na stronie  

     organizatora konkursu https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/stowarzyszenie 

3. Kompletną dokumentację konkursową przesyła nauczyciel, rodzic/opiekun prawny lub  

    pełnoletni autor pracy.  

4. Praca konkursowa powinna mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż B3.  

5. Każda praca na odwrocie musi posiadać umieszczoną metryczkę zawierającą tytuł pracy  

     i godło autora (pracy nie podpisujemy na odwrocie imieniem i nazwiskiem). 

https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/stowarzyszenie


6. Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w terminie do dn. 9 grudnia 2022 r.  

   (piątek) na adres organizatora (Stowarzyszenie Lubelski Plastyk Lublin 20-612,  

    ul. Muzyczna 10 A z dopiskiem „Praca na konkurs”. Liczy się data stempla pocztowego.     

    Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY 

1. Kryteria oceny prac: 

- zgodność pracy konkursowej z tematem; 

- umiejętność korzystania ze źródeł archiwalnych, w tym archiwów rodzinnych; 

- przemyślana konstrukcja pracy ukazująca losy rodzinne, losy historii Polski wykonana  

   techniką pop-up lub lapbooka; 

- walory artystyczne pracy (kompozycja wizualna, poprawność merytoryczna w odniesieniu  

   do historii, czytelny przekaz, indywidualne podejście do tematu, estetyka i dbałość o  

   szczegóły). 

2. Obrady Jury odbędą się 15 grudnia 2022 r. Werdykt Jury zostanie opublikowany nie później  

     niż 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na stronie internetowej organizatora. 

3. Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody: 

a) udział w gali podsumowującej konkurs w siedzibie organizatora; 

b) zaprezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej; 

c) umieszczenie pracy w wydawnictwie pokonkursowym;  

d) publikacja pracy na stronie internetowej organizatora; 

e) nagrody finansowe dla laureatów konkursu: 

                    I NAGRODA: 800 zł 

                  II NAGRODA: 600 zł 

                 III NAGRODA: 400 zł 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

5. Nauczyciele/opiekunowie laureatów konkursu otrzymają podziękowania. 

6. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 9 stycznia 2023 r. , 

    w siedzibie współorganizatora konkursu: Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.  

    Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, ul Muzyczna 10a, z udziałem partnerów projektu 

    i zaproszonych gości. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Jury są ostateczne. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych  

i wyróżnionych prac w publikacjach promujących projekt „Losy rodzinne w nawiązaniu do 

wydarzeń historii najnowszej z motywem Kresów w tle”. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

4. Prace przesłane na Konkurs podlegają zwrotowi na koszt autora do dn. 30 kwietnia 2023 r, 

po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z organizatorem. Po tym terminie nieodebrane prace 

przechodzą na własność organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i podziału nagród. 

6. Zapytania dotyczące organizacji konkursu należy przesyłać do pani Anny Chmielnik na 

adres: a.chmielnik@liceumplastyczne.lublin.pl 
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OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY: 

„ZWYCZAJNI KREWNI O LOSACH NIECODZIENNYCH” 

Załącznik nr 1 

                                          KARTA PRACY KONKURSOWEJ 

1. Imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………………………… 

2. Godło obrane przez autora na potrzeby konkursu ………………………………………………. 

3. Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………….. 

4. Technika (właściwe podkreślić): pop up/ lapbook 

5. Dane kontaktowe do autora pracy konkursowej:  

a) telefon ……………………………………………………………………………………….. 

b) e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

6. Dane kontaktowe do nauczyciela/ opiekuna ucznia: 

a) telefon ……………………………………………………………………………………….. 

b) e-mail ………………………………………………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………… 

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

8. Opis merytoryczny pracy (wykorzystane materiały źródłowe, wskazanie wydarzeń 

historycznych w odniesieniu do członków rodziny itd.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu realizacji 
konkursu 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia 
 
 
……………………………..              ……………………………………………                    ………………………………………  
Miejscowość, Data                                         Podpis autora pracy                          Podpis nauczyciela/rodzica/ opiekuna              
 



OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY: 

„ZWYCZAJNI KREWNI O LOSACH NIECODZIENNYCH” 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 
1. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska oraz innych danych 

osobowych umieszczonych w identyfikatorze uczestnika konkursu oraz  we wszelkich informacjach, 

publikacjach związanych z Ogólnopolskim Konkursem „Zwyczajni Krewni o Losach Niecodziennych”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych, umieszczonych na 

karcie zgłoszenia do konkursu.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

4. Udzielam niewyłącznej licencji upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych 

praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów organizowanych przez 

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk 

w Lublinie 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuje się, że: 

1. Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Lubelski Plastyk w Lublinie z siedzibą przy ul. Muzycznej 

10a, 20-612 Lublin. Współadministratorem danych, zgodnie z treścią art. 26 rozporządzenia, jest Państwowe 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. 

2. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:  

a) organizacji konkursu i przyznania nagród, 

b) promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników. 

3. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu oraz członkom Jury określonym w Regulaminie 

konkursu. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem uczestników nagrodzonych, których dane 

będą przetwarzane do chwili odwołania zgody. 

6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

7. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PLSP im. C. K. Norwida w Lublinie: 

piotrkrasowski@liceumplastyczne.lublin.pl. 

 

……………………………………………………………….……………………..………….. 
podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna 

 

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

data, miejscowość 
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