
 

 

                                 Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, 13-tej już edycji 

Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce.  

Festiwal odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

● Oddziały przedszkolne (tylko konkurs plastyczny, bez literackiego) 

● SP: I-III, 

● SP: IV-VI 

● SP: VII-VIII 

Prace oraz zgody na wykorzystanie wizerunku/pracy  przyjmujemy do 25.03.2021 r.  

Praca bez wypełnionej zgody nie bierze udziału w konkursie. 

Komisja szkolna wyłoni zwycięskie prace, które zgłosimy do etapu wojewódzkiego. 

 

Konkurs plastyczny: 

● Temat:  „Polska Rycerska” 

 

 Format min. A4, technika dowolna (z wykluczeniem prac przestrzennych, makiet), praca 

indywidualna – 1 wykonawca. 

  Prace będą oceniane pod względem walorów plastycznych, samodzielności wykonania, 

oryginalności ujęcia tematu i zgodności z tematyką konkursu. 

 Prace plastyczne muszą zawierać nawiązanie do tematu konkursu 

 Prace nie podlegają zwrotowi. Nadesłane prace nie powinny być wcześniej nagradzane lub 

wystawiane w innych konkursach. 

 

 



 Konkurs literacki: 

● Temat:   „Liczyć jak na Zawiszę – polski kodeks rycerski dawniej i dziś” 

  

 Prace literackie powinny być przedstawione w atrakcyjnej formie plastycznej. 

 Kategorie: 

 poezja - wiersz – 2 utwory 

 proza: 

- opowiadanie – 1 utwór 

- list prywatny – 1 utwór 

- wywiad – 1 utwór 

- reportaż – 1 utwór 

- 1 dłuższy wpis do pamiętnika lub 3 krótsze 

W sumie maksymalnie 5 stron wydruku A4 czcionką Times New Roman 12 pkt. 

 Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką, języka i stylu, interpunkcji oraz 

ortografii, oryginalności i samodzielności oraz walorów wizualnych. 

 Prace literackie muszą zawierać nawiązania do aktualnego tematu konkursu (mile widziane 

elementy regionalne dotyczące historii terenu, w którym działa placówka lub mieszka uczeń). 

 Prace nie podlegają zwrotowi. Nadesłane prace nie powinny być wcześniej nagradzane lub 

wystawiane w innych konkursach. 

Jury 

Występy i prace w etapie wojewódzkim będzie oceniać powołane przez organizatora zewnętrzne 

Jury, które przedstawia wyniki w protokołach z eliminacji poszczególnych konkursów. 

Jury ocenia  prace stosując kryteria zawarte w regulaminie. 

Skład Jury podawany jest na stronie szkoły wraz z wynikami eliminacji. 

Nagrody i wyróżnienia 

Miejsca I - III – nagrody (książkowe lub rzeczowe) 

Miejsca IV-VI – wyróżnienia 

 

Miejsca  I-III  mogą być wpisane na świadectwo jako zajęte w konkursie o zasięgu wojewódzkim, więc 

jest to szansa dla uzdolnionych uczniów na dodatkowe punkty do szkoły ponadpodstawowej.  

 


