
Regulamin „Regionalnego Konkursu o życiu i twórczości Stefana Knappa” 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju serdecznie zaprasza uczniów szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału 

w regionalnym konkursie na prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Stefana 

Knappa – wybitnego biłgorajanina i uznanego na świecie artysty, a także autora książki 

„Kwadratowe słońce”.  

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Biłgorajski. 

 

Cele konkursu:  

1. Przybliżenie biografii Stefana Knappa i jego dorobku artystycznego. 

2. Popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce. 

3. Rozbudzanie pasji i zainteresowań czytelniczych. 

4. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji oraz korzystania 

z różnych źródeł wiedzy. 

 

Organizatorzy  

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

we współpracy z Biłgorajskim Towarzystwem Regionalnym. 

  

Adresaci  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: biłgorajskiego, krasnostawskiego, 

janowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.  

Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż trzech uczestników.  

Zakres tematyczny 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej 

Stefanowi Knappowi – jednemu z najwybitniejszych artystów plastyków XX wieku. 

Prezentacja może zawierać: krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, film, dźwięk, 

muzykę. 

 

Wymogi formalne 

1. Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie i przesyłają na adres organizatora 

do 9 marca 2020 roku. 

2. Zapis prezentacji (na płycie CD w programie Microsoft Office Power Point lub innym 

pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne) powinien zawierać dane osobowe 

autora (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna).  



3. Do płyty należy dołączyć kartę zgłoszenia na konkurs (Zał. Nr 1) oraz zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (Zał. Nr 2). 

4. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 minut, slajdy (max 15) powinny być 

prezentowane automatycznie.  

5. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie na konkurs, 

wcześniej niepublikowaną.  

 

Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów 

konkursu.  

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi pod koniec marca 2020 roku. 

 

Kontakt do organizatorów:  

 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

ul. Kościuszki 41/43 

23-400 Biłgoraj 

tel. 84 6860442 e-mail: loonz@lbl.pl 

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze.   
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Załącznik nr 1  

Karta zgłoszenia uczestników „Regionalnego Konkursu o życiu i twórczości Stefana Knappa” 

 

1. Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa) 

…………………………. …………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………  

 

2. Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa):  

……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………  

3. Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa):  

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………… 

  

Nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………………….  

  ………………………………………………………………………………………….  

Adres:   ………………………………………………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………………………………………………… 

e-mail:  …………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w „Regionalnym Konkursie o życiu i 

twórczości Stefana Knappa”. 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000). 

  

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 


