
Piotrków Trybunalski 2016-11-04

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – 

KOLEBKA POLSKIEJ DEMOKRACJI” 

§ 1
Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta 
I Starego w ramach programu grantowego „Patriotyzm Jutra 2016” w projekcie 

„Piotrków Trybunalski – kolebka polskiej demokracji”.

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat dziejów polskie-
go parlamentaryzmu oraz roli w nim Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3
Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do uczestników projektu „Piotrków Trybunalski – ko-
lebka polskiej demokracji” realizowanego w ramach programu grantowego

„Patriotyzm Jutra 2016”.

§ 4
Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego
z dziejami polskiego parlamentaryzmu oraz roli w nim Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.
3. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką.

4. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na plakacie.
5. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa

uczestników. Do każdej pracy powinna być załączona informacja
zawierająca następujące dane: 

tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, szkoła.
6. Konkurs rozpoczyna się  dnia 07.11.2016 a kończy 30.11.2016 r.

7. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: Piotrowskie Bractwo Akademickie 
im. Zygmunta I Starego, ul. J. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski

z dopiskiem: „Piotrków Trybunalski – kolebka polskiej demokracji”.
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§ 5
Przebieg konkursu

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
2. Komisja oceniać będzie:
- zawartość merytoryczną,

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
- formę estetyczną pracy

3. Nagrody  przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca
oraz ewentualnie w kategorii wyróżnienia.

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 grudnia 2016 r. O miejscu wręcze-
nia laureaci oraz uczestnicy zostaną powiadomieni.

§ 6
Uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i mogą zostać wykorzystane

w ramach programu grantowego „Patriotyzm Jutra 2016” w projekcie
„Piotrków Trybunalski – kolebka polskiej demokracji”

na Licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
3. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie

p. Paulina Tompa nr tel. 691 185 797.
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