
Klub Sportowy Altom  

oraz Sklep firmowy Altom w Gnieźnie, ul. Roosevelta 116a 

ogłaszają 

Konkurs Plastyczny związany z gnieźnieńskim Biegiem Niepodległości 

dla Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z Gniezna,  

pod hasłem: "Biegiem po Niepodległość" 

 

Patronat sportowy: Klub Sportowy Altom 

Patronat artystyczny: Sklep firmowy Altom 

Patronat merytoryczny: Wydział Oświaty UM w Gnieźnie 

 

Okres przedszkolny i szkolny sprzyja rozwijaniu i wspieraniu aktywności ruchowej. Systematycznie  

i prawidłowo prowadzone ćwiczenia doskonalą sprawność ruchową dzieci, ich motorykę,  

a także kształtują wartościowe cechy charakteru, takie jak optymizm, odwaga, ambicja, samodzielność, 

wytrwałość, chęć do niesienia pomocy, umiejętność pokonywania trudności. Jest to także czas, kiedy 

młodzi Polacy mogą poznać wartości patriotyczne, historię naszego kraju, polskie tradycje i zwyczaje. 

Organizator Biegu Niepodległości - KS Altom oraz Sponsor biegu Sklep firmowy Altom chcą pokazać 

młodym mieszkańcom Gniezna, jak pięknie wartości związane ze sportem, kulturą fizyczną  

i patriotyzmem łączą się ze sobą, splatają i przenikają, budując pozytywne postawy młodych Gnieźnian  

i młodych Polaków. Dlatego też zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego 

oraz szkół podstawowych do zespołowego przygotowania prac plastycznych na konkurs "Biegiem po 

niepodległość". 

 

Cel konkursu: 

Popularyzacja Biegu Niepodległości. 

Propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości. 

Kształtowanie pozytywnych postaw patriotycznych. 

Inspirowanie pasji sportowych i artystycznych. 

 



Regulamin: 

 

1. Organizatorem konkursu jest: Sklep Firmowy Altom, którego właścicielem jest Altom sp. z o.o. sp. k.; 

ul. Roosevelta 116a; 62 – 200 Gniezno; NIP: 784-24-33-393. Konkurs jest rozgrywany pod patronatem 

Klubu Sportowego Altom oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Gnieźnie. 

 

2. Prace należy składać osobiście na powyższy adres sklepu Altom w godzinach otwarcia: pn-pt 10-19 

oraz sb 10-14. 

 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów Szkół Podstawowych i ich nauczycieli 

oraz rodziców (opiekunów). Warunkiem uczestnictwa jest, aby Przedszkole lub Szkoła, do których 

uczęszcza grupa autorów pracy, miały swoją siedzibę na terenie miasta Gniezno. 

 

4. Każda grupa/klasa może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną. 

 

5. Format prac plastycznych jest dowolny, ale nie mniejszy niż 15 cm x 21 cm.  

 

6. Prace powinny być opatrzone na odwrocie czytelną metryczką zawierającą: tytuł pracy, nazwisko 

autora lub nazwę grupy autorów, imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwę i adres placówki (w tym adres 

e-mail i/lub telefon kontaktowy). 

 

7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie do pracy KARTY ZGŁOSZANIA, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

8. Prace, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę. 

 

9. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem 

praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do przekazanych prac i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133 poz. 883). 



 

11. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów. 

 

Nagrody: 

 

1. Planowane jest przyznanie 1 nagrody, na którą będzie się składał profesjonalny trening sportowy  

z przedstawicielem Klubu Sportowego Altom oraz bon o wartości 500 zł na zakup artykułów 

gospodarstwa domowego na wyposażenie stołówki w wygranej placówce, do wykorzystania w sklepie 

firmowym Altom - Gniezno, ul. Roosevelta 116a. Bon będzie ważny przez okres 6 miesięcy od daty 

wydania. Bon nie podlega wymianie na gotówkę. Wygrane przedmioty zakupione za równowartość bonu 

przechodzą na własność placówki szkolnej lub przedszkolnej, w której uczy się grupa, która przygotowała 

wygraną pracę. 

 

2. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 

10.11.2017 r. 

 

3. Uroczyste ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród w konkursie nastąpi 11.11.2017 r. około godziny 13 

podczas finału Biegu Niepodległości na Rynku w Gnieźnie. 

 

3. Osoby nie nagrodzone, którym będzie zależało na potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie, prosimy  

o przesłanie informacji na adres mailowy koordynatora. 

 

Terminarz konkursu: 

 

1. Nadsyłanie prac – do 08.11.2017 r. (liczy się data wpływu do placówki). 

2. Obrady jury – do 10.11.2017 r. 

3. Oficjalne głoszenie wyników – 11 .11.2017 r. 

4. Prezentacja nadesłanych prac w mediach społecznościowych i na stronach www organizatorów. 

 



Jury: 

 

1. Zgłoszone na konkurs prace będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatorów wg 

następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu; walory artystyczne, estetyka i jakość 

wykonania; prezentacja wartości patriotycznych oraz tych, związanych z kulturą fizyczną; nowatorski 

pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny. 

 

2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

 

Koordynator:  

Mateusz Wrzesiński 

Dział Marketingu  

Altom sp. z o.o. sp.k. Gniezno, ul. Roosevelta 116a,  

mateusz.wrzesinski@altom.pl 

Tel. 506 900 946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mateusz.wrzesinski@altom.pl


 

Załącznik nr 1 do regulaminu  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Autorzy pracy (grupa/klasa) ……………...................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna grupy ............................................................. 

Placówka …………………………………………..……………………………...........…………….. 

Adres placówki ………………….............................................................................................. 

Telefon:........................................................ e-mail: ............................................................... 

Tytuł pracy 

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

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

 

1. Oświadczam, że praca została własnoręcznie stworzona przez grupę, będącą  

pod moją opieką 

2. Uznaję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

Podpis nauczyciela grupy autorów pracy ...................................................................... 

 

Konkurs trwa do: 2017-11-08 


