
RGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION PATRIOTYCZNY 

I. Cel konkursu 
Celem konkursu jest krzewienie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji narodowych 

wśród dzieci i młodzieży. 

II. Organizator konkursu  
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 

III. Udział w konkursie 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkól podstawowych oraz dzieci uczestniczące 

w zajęciach świetlic gminy Ełk 

2. Szkołę lub świetlicę do konkursu zgłasza dyrektor placówki lub opiekun świetlicy 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji wg załączonego wzoru poprzez 

adres e-mail: centrum.kultury@elk.gmina.pl najpóźniej do 26.04.2022 roku 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kotylionu patriotycznego zgodnie  

z zasadą: rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może 

być odwrócona tylko, jeśli jest ona podkładką pod godło Polski. Średnica rozety od 5 do 

15cm. (Uwaga! Prosimy o zachowanie wymiarów kotylionów). Kotylion powinien być 

zaopatrzony w agrafkę umożliwiającą przypięcie np. do ubrania. 

5. Technika oraz metody prac są dowolne 

6. Praca konkursowa może być wykonana samodzielnie przez ucznia lub przez grupę 

uczniów. 

7. Każda zgłoszona do konkursu szkoła lub świetlica może przekazać nie więcej niż 6 

kotylionów spośród wszystkich wykonanych przez uczniów do oceny Komisji 

Konkursowej. 

8. Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa na podstawie następujących 

kryteriów oceny: pomysłowość, nowatorstwo, staranność (estetyka) wykonania, 

prawidłowe wykorzystanie barw i symboli narodowych. 

9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż do dnia 9 maja 2022 roku. 

IV. Harmonogram 
1. 21 kwietnia 2022 – ogłoszenie konkursu 

2. Do 26 kwietnia 2022 r. – nabór deklaracji od szkół i świetlic gminnych 

3. Do 5 maja 2022 r. – wykonywanie kotylionów 

4. 6 maja 2022 r. – dostarczenie kotylionów do Wydziału Oświaty Urzędu Gminy Ełk przy ul. 

Kościuszki 

5. 7-8 maja 2022 r. – ocena Komisji Konkursowej 

6. 9 maja 2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu 

V. Komisja konkursowa 

1. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa 
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania 

3. Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie 

przysługuje Przewodniczącvemu Komisji Konkursowej 

VI. Nagrody 
1. Organizator konkursu przewiduje dla laureatów konkursu nagrody w formie bonów 

podarunkowych lub nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca 

2. Pula nagród wynosi 1000 zł 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wartości puli nagród, formy 

przyznawania oraz ilości poszczególnych nagród 

VII. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

2. Podpisanie zgłoszenia jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu 

3. Organizator nie zwraca kotylionów przekazanych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo 

do wykorzystania prac w celach medialno-promocyjnych 
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