
Konkurs Patriotyczny w KPP Grójec 2018 

REGULAMIN KONKURSU  

Konkurs ma na celu: b propagowanie postaw patriotycznych, zachowanie tradycji 

narodowych, kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie twórczości literackiej i 

plastycznej dzieci i młodzieży oraz budowanie pozytywnego wizerunku Policji.  

1. Konkurs jest przeznaczony dla szkół i placówek szkolnych. Zgłoszenie i udział w 
konkursie jest bezpłatne. Uczestnika zgłasza nauczyciel danej placówki (nie rodzic).  
Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w odpowiednim terminie pracy 
(konkurs literacki i plastyczny).  
 
2. Kontakt z organizatorem:  
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu 
ul. Brzozowa 108 
05-600 Grójec 

Tel. (48) 66 87 228 lub 48 66 87 254  
Koordynator – kom. Agnieszka Wójcik  
Mail: prasowy.kppgrojec@mazowiecka.policja.gov.pl 
3. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

• Przedszkola  
• SP: I - III,  
• SP: IV – VI, 
• Klasa VII oraz klasy gimnazjalne, 
• Szkoły ponadgimnazjalne. 
 

4. W ramach Konkursu odbywają się następujące konkurencje: 
• Konkurs Recytatorski - recytacja poezji patriotycznej, 
• Konkurs Muzyczny - pieśni i piosenki patriotyczne:  

•  solo, 
• zespół wokalno-instrumentalny/zespół wokalny,  
• wykonanie instrumentalne 

• Konkurs Plastyczny  - ocena nadesłanych prac plastycznych - temat: 
“Policjant – Anioł Stróż w wolnej Polsce ” 

• Konkurs Literacki - ocena nadesłanych prac literackich - temat: “Nasza 
Polska jest wolna”  
 

5. Terminarz: 
   

• Zgłoszenia do wszystkich konkursów od 01.04.2018r. do 13.04.2018 
• Nadsyłanie prac plastycznych i literackich do 01.05.2018r. 
• Eliminacje w konkursie muzycznym i recytatorskim 17.04.2018r. /GOK 

Grójec/ 
• Godziny dla poszczególnych szkół zostaną podane do dnia 16.04.2018r. 

na stronie internetowej KPP Grójec 
• Ogłoszenie wyników eliminacji (na stronie KPP Grojec):  

 15.05.2018r. 



• Finał konkursu, występy finalistów i wręczenie nagród odbędzie się w 
dniu 01.06.2018r. podczas pikniku „Dzień z mundurem" w Grójcu przy 
hali sportowej Spartakus na ul. Sportowej.  

 
6. Placówka zgłaszająca jest odpowiedzialna za uzyskanie zgody opiekunów 

prawnych wszystkich uczestników Konkursu na wykorzystywanie danych 
osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa), uzyskanego wyniku, 
wizerunku /zdjęć/ nagrań wykonanych na potrzeby Konkursu Patriotycznego w 
KPP Grójec 2018 przez Kapitułę Konkursu, w celach związanych wyłącznie z 
organizacją i promocją Konkursu. Formularz zgody znajduje się w załączniku do 
niniejszego regulaminu. Zgody przechowywane są w szkole.  
 

7. Konkurs recytatorski: 
a) Wykonawca przygotowuje 2 wybrane utwory, 5 min łącznie, w zgłoszeniu 

podane tytuły i autorzy wybranych utworów. 
c) Eliminacje w konkursie recytatorskim w dniu 17.04.2018r. od godz. 

9.30 na Sali widowiskowej Grójeckiego Ośrodka Kultury). 
d) Wykonania będą oceniane pod kątem znajomości tekstu, doboru tekstu do 

wieku, dykcji, interpretacji oraz panowania nad głosem. 
 
8. Konkurs muzyczny: 

a) Wykonawca lub zespół może reprezentować tylko jedną 
szkołę/przedszkole. 
 Każda szkoła/przedszkole może zgłosić (maksymalnie 3 wykonawców z danej 
kategorii: 
 - solo  
 - zespół wokalny lub wokalno – instrumentalny, 

- zespół instrumentalny. 
b) Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór wokalny, wokalno-instrumentalny 

lub instrumentalny z zakresu „pieśni i piosenki wojskowe i patriotyczne”, 
maksymalnie 5 minut. W zgłoszeniu należy podać potrzeby techniczne i ilość osób 
wykonujących (w przypadku zespołu). 

c)  Za pozyskanie praw do odtworzenia podkładów muzycznych 
odpowiedzialny jest zgłaszający/ opiekun wykonawcy. 
d) Wykonania będą oceniane pod kątem: intonacji, dykcji, wrażenia 
artystycznego oraz zgodności z regulaminem  
g) W przypadku wątpliwości co do wieku wykonawcy Jury może 
zażyczyć sobie okazania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu 
potwierdzającego wiek.  
g) Eliminacje w konkursie muzycznym  w dniu 17.04.2018r. od godz. 
11.00 na Sali widowiskowej Grójeckiego Ośrodka Kultury). 
 

9. Konkurs plastyczny: 
• Temat: “ Policjant – Anioł Stróż w wolnej Polsce ” 

a) W danej kategorii wiekowej placówka może zgłosić max 8 prac.  
do dnia 13.04.2018r. Należy je przekazać do dnia 01.05.2018r. na adres: 
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu 
ul. Brzozowa 108 
05-600 Grójec 
Zgłoszenia i prace złożone po terminie nie biorą udziału w konkursie.  



 b) Format min. A4, technika dowolna (z wykluczeniem prac przestrzennych, 
makiet), praca indywidualna – 1 wykonawca).  

c) Prace będą oceniane pod względem walorów plastycznych, samodzielności 
wykonania, oryginalności ujęcia tematu i zgodności z tematyką konkursu.  

d) Prace plastyczne muszą zawierać nawiązanie do tematu konkursu. 
e) Każda praca plastyczna ma być podpisana oraz wskazywać nazwę 

szkoły/placówki oraz do której klasy uczęszcza jej wykonawca 
f) Prace nie podlegają zwrotowi. Nadsyłane prace mogą być wcześniej 

nagradzane lub wystawiane w innych konkursach tylko w ramach danej 
szkoły/placówki.  

 
10. Konkurs literacki: 

• Temat: “ “Nasza Polska jest wolna”. 
• a) W danej kategorii wiekowej placówka może zgłosić max 8 prac do dnia 

13.04.2018r.. Prace muszą być przesłane/dostarczone do dnia 01.05.2018r. 
na adres: 

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu 
ul. Brzozowa 108 
05-600 Grójec 

Zgłoszenia i prace złożone po terminie nie biorą udziału w konkursie.  
b) Prace literackie powinny być przedstawione w atrakcyjnej formie 
plastycznej. 
c) Kategorie: 
1) poezja - wiersz – 2 utwory 
2) proza: 
- opowiadanie – 1 utwór 
- list prywatny – 1 utwór 
- wywiad – 1 utwór 
- reportaż – 1 utwór 
- 1 dłuższy wpis do pamiętnika lub 3 krótsze.  
d ) Każda praca ma być podpisana oraz wskazywać nazwę 

szkoły/placówki oraz do której klasy uczęszcza jej wykonawca. 
e) Prace nie podlegają zwrotowi. Nadsyłane prace mogą być wcześniej 

nagradzane lub wystawiane w innych konkursach tylko w ramach danej 
szkoły/placówki.  

f) Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką, języka i stylu, 
interpunkcji oraz ortografii, oryginalności i samodzielności oraz walorów 
wizualnych.  

g) Prace literackie muszą zawierać nawiązania do aktualnego tematu 
konkursu (mile widziane elementy regionalne dotyczące historii terenu, w którym 
działa placówka lub mieszka uczeń).  

h) Prace nie podlegają zwrotowi. Nadsyłane prace nie powinny być wcześniej 
nagradzane lub wystawiane w innych konkursach.  

 
11. Jury 
Występy i prace będzie oceniać powołane przez organizatora zewnętrzne Jury, które 
przedstawi wyniki w protokołach z eliminacji poszczególnych konkursów.  
Jury ocenia występy i prace stosując kryteria zawarte w regulaminie.  
Skład Jury podany zostanie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Grójcu wraz z 
wynikami eliminacji.  



 
12.  Dojazd 
Na własny koszt.   
 
13. Nagrody i wyróżnienia 
Miejsca I - III – nagrody ( rzeczowe), 
Miejsca IV-VI – wyróżnienia.  
Dyplomy uczestnictwa dla każdego uczestnika.  
  

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Oświadczam, że wyrażam zgodę  na wykorzystywanie danych osobowych (imię i 

nazwisko, nazwa szkoły i klasa), uzyskanego wyniku, wizerunku mojego 

dziecka/zdjęć/ nagrań wykonanych na potrzeby Konkursu Patriotycznego w 

Grójcu 2018 przez Kapitułę Konkursu, w celach związanych wyłącznie z jego 

organizacją i promocją. 

Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 

.................................................................. 

Adres rodzica/opiekuna: ............................................................... 

Data i podpis: ................................................................. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. 

U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 
 

 


