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serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie literacko-plastycznym 

 

Ich marzenia i nasze marzenia.  
Polska Ŝołnierzy Armii Krajowej a Polska dzisiejszego młodego pokolenia 

 
1. Cele konkursu. 

� kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw patriotycznych poprzez propagowanie 
wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i bohaterach Armii Krajowej ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu kraśnickiego (Obwód AK „Jemioła”); 

� popularyzowanie tematyki historycznej; 
� zachęcenie dzieci i młodzieŜy do prezentowania własnych umiejętności; 
� rozwijanie wraŜliwości i wyobraźni poprzez poznawanie dziejów „małej ojczyzny”. 

2. Organizator. 
Organizatorem konkursu jest Koło Nr 1 Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej  
w Kraśniku zwane dalej Organizatorem. 

3. Adresaci i kategorie konkursu. 
a) część plastyczna: kategoria I p – uczniowie szkół podstawowych powiatu kraśnickiego, 

kategoria II p – uczniowie gimnazjów powiatu kraśnickiego, kategoria III p – uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego;  

b) część literacka : kategoria I lit. – uczniowie gimnazjów powiatu kraśnickiego, kategoria II 
lit. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego.  

4. Zasady uczestnictwa: 
� warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd 

nie publikowanego bądź nie prezentowanego publicznie i nie nagradzanego w innych 
konkursach, o dowolnej tematyce, w dowolnej formie; 

� prace konkursowe muszą nawiązywać do tematu konkursu i powinny być 
skonfrontowaniem wyobraŜeń uczestników o Polsce, o którą walczyli Ŝołnierze AK z 
ich obrazem naszej Ojczyzny; 

� jeden autor moŜe nadesłać tylko jedną pracę, przy czym ta sama osoba moŜe wziąć 
jednocześnie udział w części plastycznej i literackiej (dotyczy to uczniów gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych); 

� nie dopuszcza się prac tworzonych zespołowo; 
� praca powinna być nadesłana w wersji papierowej oraz na płycie CD (w przypadku prac 

literackich wymagany jest format doc, rtf lub PDF a w pracach plastycznych JPG); 
� do pracy naleŜy dołączyć kartkę zawierającą dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, 

nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon, e-mail i adres na który naleŜy 
przesyłać informacje);  

� Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu 
� W przypadku zaistnienia przyczyn niezaleŜnych od niego, Organizator zastrzega sobie 

prawo do odwołania konkursu w trakcie trwania. 
5. Termin składania prac. 

Prace naleŜy nadsyłać na podany poniŜej adres Organizatora do dnia 10 września 2010 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie naleŜy umieścić dopisek zawierający 
nazwę kategorii. 

6. Kryteria oceniania i ogłoszenie wyników. 
Prace zostaną ocenione przez oddzielne komisje powołane przez Organizatora. W składzie 
kaŜdej znajdzie się odpowiednio: plastyk i polonista. Przewiduje się nagrodzenie trzech 
pierwszych miejsc w kaŜdej z pięciu kategorii. 



Organizator nie zwraca prac złoŜonych na konkurs i zastrzega sobie prawo 
do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych w działalności statutowej 
oraz w celu publikacji w miesięczniku „Nieśmiertelnik” ( www.niesmiertelnik.cba.pl ) 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora  
i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu obchodów święta Polskiego Państwa 
Podziemnego w Kraśniku (niedziela 26 września b.r.) O dokładnej godzinie i miejscu 
zakończenia Organizator powiadomi uczestników pisemnie.  

7. Kontakt. 
Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej Koło Nr 1 w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. 
Lubelska 84, e-mail: szak.krasnik@gmail.com, tel. 603 05 08 72. 


