
 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

PO PIERWSZE – PAMIĘTAĆ. ROTMISTRZ WITOLD PILECKI. 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Po pierwsze – Pamiętać! Rotmistrz Witold Pilecki" jest częścią 

projektu historycznego, w ramach którego od 2017 roku upamiętniamy postać tego Wielkiego Patrioty 

i szerzymy wśród gdańskiej młodzieży wiedzę o jego niezłomnej i heroicznej postawie. 

Witold Pilecki to jeden z najważniejszych symboli reprezentujących tragiczne losy tysięcy Żołnierzy 

Wyklętych. Żołnierze ci, jako uczestnicy nierównych walk o niepodległość Państwa Polskiego, 

duszonego szponami totalitarnego komunistycznego imperium sowieckiego, zasługują na szczególną 

pamięć i szczególne miejsce w świadomości młodego pokolenia. 

Konkurs został wpisany do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez na rok szkolny 2020/2021          oraz 

został zgłoszony jako zawody artystyczne do Pomorskiego Kuratorium Oświaty w celu weryfikacji, aby 

w przypadku zakończenia jej pozytywnym wynikiem, mógł zostać uwzględniony w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora:  zsp1.edu.gdansk.pl.   

I. Cele konkursu: 

• upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dokonaniach Witolda Pileckiego wśród 

uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego, 

• wychowanie przez sztukę do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych, 

• zachęcanie do rozwijania ekspresji artystycznej, wyobraźni twórczej oraz kreatywnego 

myślenia abstrakcyjnego, 

• doskonalenie umiejętności plastycznych poprzez odpowiedni dobór technik i środków wyrazu, 

• wzbudzanie u młodzieży poczucia szacunku wobec patriotycznej postawy przeszłych pokoleń, 

ich niezłomności oraz gotowości do poświęceń dla dobra Ojczyzny, 

• kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 

walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu drugiej wojny światowej, 

• rozbudzanie ciekawości i dociekliwości poznawczej. 

II. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

III. Adresat konkursu: 

Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej. 

IV.  Zasięg konkursu:  

Konkurs ma zasięg wojewódzki. 

V. Organizatorzy konkursu: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdańsku. Konkurs jest organizowany pod patronatem 

Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

IV. Termin konkursu:   

12 lutego – 8 czerwca 2021 roku. 

 

 



V. Miejsce finału konkursu:  

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdańsku  

ul. Jagiellońska 14  

80–371 Gdańsk  

VI. Przebieg konkursu: 

• do 12 lutego 2021 roku – zgłoszenie udziału Szkoły w konkursie – przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (załącznik 1) na adres mailowy Organizatora sekretariat@zsp1.edu.gdansk.pl  

• Szkoły, które zgłoszą się do konkursu zobowiązane są do wyłonienia spośród nauczycieli 

dwóch Koordynatorów, którzy przeprowadzą szkolny etap konkursu. Do zadań szkolnych 

Koordynatorów należy: 

– przekazanie uczniom informacji o regulaminie konkursu,  

– stworzenie listy uczestników I etapu konkursu,  

– zebranie oświadczeń od rodziców/prawnych opiekunów uczniów (załącznik 2), 

– przeprowadzenie we wskazanym terminie I etapu konkursu (eliminacji szkolnych),  

– ocena i wyłonienie 3 najlepszych prac uczniów zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez 

Organizatora,  

– przesłanie lub osobiste dostarczenie do Organizatora (80–371 Gdańsk ul. Jagiellońska 14), 

do 12 marca 2021 roku protokołu z przebiegu I etapu konkursu (załącznik 3), trzech najwyżej 

ocenionych prac plastycznych, wyłonionych w  etapie szkolnym wraz z oświadczeniami 

rodziców/prawnych opiekunów.  

• 22 - 26 lutego 2021 roku – inauguracja konkursu – spotkanie za pośrednictwem aplikacji 

Teams, podczas którego uczestnikom zostanie przybliżona sylwetka Witolda Pileckiego. 

I etap (szkolny) 

• 26 lutego do 26 marca 2021 roku – szkolny Koordynator przeprowadzi I etap konkursu, w którym 

zadaniem Uczniów będzie narysowanie komiksu przedstawiającego wskazaną przez Organizatora 

część biografii Witolda Pileckiego (szczegóły zostaną podane Uczestnikom 26 lutego). 

• do 26 marca 2021 roku – przesłanie do Organizatora protokołu z przebiegu I etapu konkursu oraz 

prac trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w eliminacjach szkolnych wraz 

z oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów.  

II etap rejonowy (międzyszkolny) 

30 marca – 30 kwietnia – uczniowie w tym etapie wykonują pracę na przesłany przez Organizatora 

temat wykorzystując elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych 

graficznych programów komputerowych (temat pracy zostanie przekazany Uczestnikom 30 marca 

2021 roku).  

PRACE UCZNIÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROM OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM 

POCZTY DO 30 KWIETNIA.  

W tym i kolejnym etapie Konkursu prace Uczestników oceniać będzie powołana przez Organizatora 

Komisja. Lista Uczniów, którzy przejdą do kolejnego etapu konkursu zostanie ogłoszona 10 maja 

za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.  

III etap wojewódzki 

10 maja – 31 maja 2021 roku – zadaniem uczniów w tym etapie będzie wykonanie plakatów 

o tematyce patriotycznej – szczegółowy temat pracy, wymagany format i  technika zostaną 

Uczestnikom przekazane 10 maja. 

PRACE UCZNIÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROM OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM 

POCZTY DO 31 MAJA.  

mailto:sekretariat@zsp1.edu.gdansk.pl


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 8 czerwca 2021 na stronie internetowej 

ZSP1. 

 

VII. Zakres materiału 

• materiały pochodzące ze strony https://pilecki.ipn.gov.pl/. 

 

VIII. Nagrodzeni 

Komisja konkursowa przyzna tytuły laureatów autorom trzech prac najwyżej ocenionych 

w III etapie konkursu, tytuły finalistów otrzymają osoby, których prace zajęły 4 – 8 miejsca. 

 

IX. Osoby odpowiedzialne 

– Aleksandra Drewing – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdańsku:  

a.drewing@zsp1.edu.gdansk.pl 

– Robert Tocha – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdańsku: r.tocha@zsp1.edu.gdansk.pl 

   

Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego  PO PIERWSZE – PAMIĘTAĆ. ROTMISTRZ WITOLD PILECKI zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich 

danych. 

 

PRAWA AUTORSKIE  

Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna 

prawnego Autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej 

pracy oraz udzieleniem przez Opiekuna prawnego Autora pracy Organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej 

na następujących polach eksploatacji:  

- druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;  

- upublicznienie lub używanie 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);  

- prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgoda 

na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 
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Załącznik 1.                                                                                                                                                          (pieczątka szkoły) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY 

W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

PO PIERWSZE PAMIETAĆ. ROTMISTRZ WITOLD PILECKI. 

1. Nazwa szkoły  

2. Adres szkoły  

3. Numer telefonu szkoły  

4. Adres mailowy szkoły  

5. Imię i nazwisko szkolnego koordynatora  

6. Adres mailowy szkolnego koordynatora  

 

 

…………………………………..                                                                       ……………………..                                        
podpis szkolnego koordynatora konkursu                                                                                                                                podpis dyrektora 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

……………………………………….. 
miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA BIORĄCEGO UDZIAŁ  

W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O WITOLDZIE PILECKIM 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mojego podopiecznego1 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka 

 
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Witoldzie Pileckim 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych. 

 
……………….…………………………… 

                                                                                       czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Pileckim jest 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdańsku. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres mailowy: iodo.zsp1@wp.pl  
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród 
w Konkursie. 
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam 
danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 
w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 
PRAWA OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE 
Macie Państwo prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo 
do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania  oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Macie Państwo prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres 
e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez 
nas danych osobowych. 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3. 

 (pieczątka szkoły) 

 
……………………………………….. 

                                                                                                                       miejscowość, data 
 

PROTOKÓŁ 
ELIMINACJI SZKOLNYCH 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„PO PIERWSZE – PAMIETAĆ! ROTMISTRZ WILTOLD PILECKI” 

 
 

Szkolna komisja konkursowa w składzie: 

 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

 

Stwierdza, że w etapie szkolnym Konkursu Plastycznego „Po Pierwsze – Pamiętać! Rotmistrz 

Witold Pilecki”, który odbył się  …………………………………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły) 

uczestniczyło ……………….. uczniów. 

Po sprawdzeniu i dokonaniu oceny prac ustalono liczbę uczniów zakwalifikowanych do etapu 

rejonowego konkursu. 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego Konkursu Plastycznego „Po Pierwsze – 

Pamiętać! Rotmistrz Witold Pilecki” 

 

l.p. Imię i nazwisko ucznia klasa liczba 
zdobytych 
punktów 

1.    

2.    

3.    

 
Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej:   Podpis Dyrektora Szkoły : 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
 

 


