
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej 
 zaprasza szkoły powiatu łęczyńskiego  

do udziału w IX Patriotycznym Konkursie  
,,Biel i Czerwień – Barwy Niepodległości”  
Pod Patronatem Starosty Łęczyńskiego 

 

Regulamin konkursu 

 
1. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej, 
 Dyrekcje Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy, Rady Rodziców 
 
2. Koordynator konkursu:  Prezes PSZS w Łęcznej Mirosław Tarkowski  
 
3. Termin i miejsce: 10  -16 listopada 2022 r., szkoły w powiecie łęczyńskim 

 
4. Cele konkursu: 
 
     Uczniowie: 

• znają barwy narodowe, 

• potrafią zaprezentować się godnie w ubiorze w barwach narodowych,  

• prezentują swoje talenty, kreatywną oraz patriotyczną postawę,  

• pogłębiają świadomość patriotyczną. 

 
5. Zasady uczestnictwa w konkursie:  
 

a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół powiatu łęczyńskiego. W konkursie obowiązują 
trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-8 oraz klasy szkół ponadpodstawowych. 

b) Uczestnicy zmagań z danej klasy/grupy powinni w dniu 10 -16 listopada 2022 r. 
zaprezentować się jak najliczniej w barwach narodowych razem z nauczycielem 
wychowawcą. 

c) Udział w konkursie klasy dokumentują wykonaniem zdjęcia lub nagrania wideo. 
d) Dyrektor danej placówki powołuje szkolną Komisję konkursową, która decyduje o 

przyznaniu trzech pierwszych miejsc w podanych kategoriach wiekowych - dotyczy to 
tylko szkół liczących więcej niż 100 uczniów. Nagrodzone przez dyrektora prace należy w 
wersji elektronicznej przekazać Koordynatorowi konkursu na adres: tamirek@wp.pl do 30 
listopada 2022 r.  

e) Szkoły liczące mniej niż 100 uczniów przesyłają dokumentacje konkursową bezpośrednio  
na adres: tamirek@wp.pl  

f) Fotografię lub film należy dostarczyć organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 listopada 2022 r. Prace przesłane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane 
do konkursu. 

 
6. Oceny prezentacji konkursowych prac dokonuje Powiatowa Komisja Oświaty.  



 
 
 
 
7. Kryteria oceny prac konkursowych: 
- wartość patriotyczna (0-5pkt) 
- wartość artystyczna (0-5 pkt)  
- pomysłowość (0-5 pkt) 
- liczebność grupy (klasy) (0-5pkt) 
 
Suma punktów przyznana przez każdego członka komisji wyłoni trzech laureatów (I , II, III 
miejsce).  
W przypadku równego podziału głosów decydującym jest głos Koordynatora konkursu.  
 
7. Nagrody: 
Organizatorzy przewidują puchary za zajęcie I, II, III miejsca oraz nagrody indywidualne dla 
pierwszej trójki, dyplomy dla wszystkich grup oraz klas uczestniczących w konkursie. 
 
8. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest podpisana przez prawnych opiekunów/ 
pełnoletnich uczestników konkursu zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie wizerunku 
oraz klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do regulaminu. Zgody i klauzule w wersji 
papierowej lub elektronicznej proszę przekazać organizatorowi konkursu do 30 listopada 2022 
r. 
 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 30.11.2022 r.  
 
9. O sposobie wręczenia nagród w warunkach epidemii zdecyduje organizator konkursu w 
porozumieniu z Powiatową Komisją Oświaty i dyrektorami szkół. 
 
10. Termin zgłoszeń: do 10 listopada 2022 r. 
 
11. Koordynator konkursu: Mirosław Tarkowski, tel. 607 998 591, e-mail: tamirek@wp.pl 

 


