
Regulamin konkursu patriotycznego 

pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów 

„Za co kocham Polskę?” 

 

§1 Organizator konkursu 

1. Wójt Gminy Stanisławów – Kinga Anna Sosińska. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie. 

 

§2 Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest realizacja krótkiego materiału filmowego przedstawiającego 

własną interpretację hasła konkursowego. 

 

§3 Cel konkursu 

1. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

2. Wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej. 

3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem. 

4. Okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowemu. 

5. Pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. 

6. Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń. 

7. Pielęgnowanie lokalnych zwyczajów i tradycji. 

8. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 

9. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

 

§4 Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, uczniów klas 

I- III, uczniów klas IV-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stanisławów oraz 

dorosłych mieszkańców Gminy Stanisławów. 

 

§5 Technika wykonania prac 

Film krótkometrażowy. 

§6 Przebieg konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

1) oddziały przedszkolne oraz klasy I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Stanisławów; 

2) klasy IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Stanisławów; 

3) młodzież i dorośli z terenu gminy Stanisławów. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden film wraz ze swoimi danymi: imię i nazwisko; 

3. Prace konkursowe (link do filmu np. zamieszczonego w serwisie YouTube) wraz z kartą 

zgłoszeniową należy przesłać na adres gbpstanislawow@op.pl w terminie do 05.11.2021r., do 

mailto:gbpstanislawow@op.pl


godziny 16.00. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2021 r. 

5. Wyniki konkursu będą publikowane na profilu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Stanisławowie (Facebook)  w dniu 10.11.2021 r.  

6. Wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, trzy 

pierwsze miejsca z klas IV-VIII i trzy pierwsze miejsca z kategorii młodzież i dorośli. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.  

7. Nagrody zostaną wręczone podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości 

w Stanisławowie dnia 11.11.2021 r. 

§7 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych ma 

terenie gminy Stanisławów, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stanisławów. 

4. Prace nie mogą być grupowe. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania prac do promocji konkursu. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

1) Karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla dzieci - załącznik nr 1 do regulaminu; 

2) Karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla młodzieży i dorosłych - załącznik nr 2 do regulaminu; 

3) Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” – załącznik nr 3 do 

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu 

z ważnych przyczyn. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych 

niniejszym regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający 

należy do Organizatora. 


