
REGULAMIN 

I edycji Konkursu Plastycznego 

„ODKRYJ BOHATERA – POSZUKIWANIE LEGEND PRZESZŁOŚCI” 

 

Adresat konkursu: 

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii w wieku od 6 do 19 lat. Uczestnicy 

mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno – oświatowych lub 

we własnym zakresie 

Technika prac: 

Malarstwo, rysunek, grafika, komiks, collage, fotografia, technika dowolna. Prace nadesłane na 

konkurs muszą być wykonane samodzielnie nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na innych 

konkursach (prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu). 

Format prac nie mniejszy niż A4, nie większy niż A1. Prac konkursowych nie należy oprawiać. 

Prace powinny zawierać następujące informację: 

-imię, nazwisko i wiek autora pracy 

- dokładny adres szkoły lub placówki w której praca została wykonywana 

-imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), telefon kontaktowy/e-mail 

- zgodę dla organizatora konkursu do przetwarzania i wykorzystania przesłanych danych osobowych i 

prac do celów promujących konkurs i wystawę. 

Organizacja: 

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę. 

Prace należy przesłać do 31 października 2013 r. na adres: 

instytut@pilsudski.org.uk lub 

Instytut Józefa Piłsudskiego 

238-246 King Street 

London W6 0RF 

Great Britain (Wielka Brytania) 

E-mail   instytut@pilsudski.org.uk 

Telefon     +44 (0)20 8748 6197 

Z dopiskiem „Odkryj bohatera” 

mailto:instytut@pilsudski.org.uk


Na początku listopada 2013 roku jury składające się ze specjalistów z zakresu historii i plastyki oceni 

nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych: 

1. 6 do 10lat 

2. 11 do 15lat 

3. 16 do 19 lat 

W tych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe, a najlepsze prace pojawią się na wystawie 

pokonkursowej. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród (o czym telefonicznie, e-mail lub listownie 

zostaną poinformowani uczestnicy) nastąpi w  listopadzie 2013 r. w Instytucie Piłsudskiego w 

Londynie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

- przejęcia wszystkich prac na rzecz muzeum Instytutu, 

- wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową , 

- wykorzystania prac w celach promocyjnych w wydawnictwach, prasie, TV, na portalach oraz na 

stronie internetowej Muzeum 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

Zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

Cel konkursu: 

Udział w projekcie „Odkryj bohatera” pozwoli uczniom na: 

1. Wzbudzenie zainteresowania historią 

2.  Odkrycie wspomnień uczestników wydarzeń, miejsc związanych z wybraną postacią, relacji 

świadków, materiałów archiwalnych itp., 

3.  Poszerzenie wiedzy o przeszłości swojego Polski oraz lokalnej społeczności 

4.  Poznanie znaczenia jednostki w tworzeniu historii. 

5.  Kształcenie umiejętności docierania do nowych źródeł wiedzy 

 

Dodatkowe informacje: 

Instytut Józefa Piłsudskiego 

E-mail   instytut@pilsudski.org.uk 

Telefon     +44 (0)20 8748 6197 


