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1. Cele konkursu: 
a) motywowanie uczniów do poznawania tradycji i dorobku oświatowego I Liceum 

Ogólnokształcącego, idei głoszonych i realizowanych przez patrona szkoły Tadeusza 
Kościuszkę, a także jego dokonań historycznych istotnych dla rozwoju tożsamości 
narodowej i kultury polskiej, 

b) inspirowanie młodzieży do podejmowania twórczości artystycznej i rozwijania 
talentów, a także upowszechnianie kultury plastycznej w środowisku szkolnym. 

2. Organizator konkursu 
Konkurs jest organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim  

  oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
3. Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie  
  Wielkopolskim. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 
a) Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w bibliotece szkolnej. 

Zgłoszenie (wypełniony formularz uczestnika konkursu) powinno być złożone 
w zamkniętej kopercie opatrzonej jedynie indywidualnym (słownym, słowno-cyfrowym) 
kodem ustalonym przez uczestnika.  

b) Wzór formularza zgłoszenia uczestnika do konkursu znajduje się w punkcie 10. 
regulaminu. 

c) Każda praca zgłoszona przez uczestnika na konkurs powinna być oznaczona jego 
osobistym kodem, tym samym, jakim opatrzona jest koperta ze zgłoszeniem. 

d) Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu konkursu, w tym 
terminów składania zgłoszenia i prac konkursowych. 

5. Zadania konkursowe i ich ocena 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac na dowolny temat 
uwzględniający cele konkursu, wykonanych dowolną techniką i w dowolnym formacie.   
Członkowie jury oceniają prace konkursowe opisane jedynie kodami uczestników. Otwarcie 
kopert z formularzami zgłoszeń zawierającymi dane osobowe uczestników nastąpi w 
obecności dyrektora szkoły po rozstrzygnięciu konkursu przez jury. 

6. Skład komisji konkursowej (jury) 
Członkami komisji konkursowej oceniającymi prace uczestników są profesjonalni artyści 
gorzowscy o uznanym dorobku artystycznym, którzy są jednocześnie absolwentami 
I Liceum Ogólnokształcącego. W pracach jury udział bierze także przedstawiciel sponsora 
nagród dla zwycięzców konkursu. 

7. Terminy: 
a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły i kończy się 

wraz z ogłoszeniem wyników.  
b) Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są od uczestników w bibliotece szkoły do dnia 

17 września 2021 r. (piątek). 
c) Prace konkursowe należy składać także w bibliotece szkoły do dnia 17 października 

2021 r. (poniedziałek). 



d) Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu 
nastąpi podczas gali Dnia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie 
Wielkopolskim zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2021/2022.  

8. Nagrody 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy również 
nagrody rzeczowe. Fundatorem nagrody głównej jest Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 

9. Postanowienia końcowe 
a) Decyzja jury jest ostateczna.  
b) Prace zgłoszone na konkurs zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie 

w szkole, a po jej zakończeniu, za zgodą autora, stają się własnością szkoły. 
c) Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo rozporządzania pracami przekazanymi szkole 

na własność, łącznie z możliwością przekazania ich na licytację w celu pozyskania 
środków na potrzeby szkoły. 

10. Formularz zgłoszenia uczestnika do konkursu zawierający niezbędne dane uczestnika 
(dostępny na stronie nr 3) 
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Konkursu plastyczny na temat: Nasze talenty dla I LO 
 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………..…………………………. 

Klasa                                   ………………………………………………………..………….….………………………. 

Praca nr 1., technika         ………………………………………………………..…………….………………………… 

(Praca nr 2., technika)      …………….……………………………………………………..….………………………… 

Indywidualny kod uczestnika  ……………………………………….……………………..….……………………….. 

 
 
 
 


