Wojewódzki konkurs pod hasłem
Żory – moja mała ojczyzna na 100% niepodległa
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy do udziału
w konkursie literackim i plastycznym.
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych i dorosłych
mieszkańców województwa śląskiego.
Konkurs podzielony jest na trzy tematy:
100 widokówek o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
100 zagadek o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
100 wierszy o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Motywem przewodnim każdego z tematów jest miasto Żory, jego przyroda, architektura, historia,
nowoczesność, przeobrażenia i rozwój.
Wszyscy laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystym wernisażu wystawy pokonkursowej
pt. „Niepodległość po mojemu”, który odbędzie się 5.11.2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w
Żorach.

Ogólne informacje dotyczące konkursu pt.
Żory – moja mała ojczyzna na 100% niepodległa.
1. Termin oddania prac konkursowych: 12.10.2018 r. do godziny 19.00.
2. Miejsce składania prac: Centrum Edukacji Regionalnej, Świetlica MOK w Żorach-Osinach,
ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny.
3. Prace plastyczne mają być dostarczone w kopercie z dopiskiem „konkurs Żory – moja mała
ojczyzna na 100% niepodległa”.
4. Prace literackie mają być dostarczone w kopercie z dopiskiem „konkurs Żory – moja mała
ojczyzna na 100% niepodległa” oraz przesłane w wersji cyfrowej na adres:
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
5. Placówka może zgłosić do konkursu w każdym temacie maksymalnie dwadzieścia prac
wybranych na etapie szkolnym. Z pozostałych prac plastycznych placówka ma obowiązek
zorganizować w swojej siedzibie wystawę w dniach od 5.11.2018 r. do 30.11.2018 r., która
będzie integralną częścią konkursu wojewódzkiego.
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6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 wiersz, 1 widokówkę lub 3 zagadki.
7. Prace nadesłane na konkurs mają być pracami własnymi, niepublikowanymi i nie
wystawianymi wcześniej do innych konkursów.
8. Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie
lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo reprodukowania i publikowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i
promocyjnych konkursu.
11. Prace konkursowe będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
-przedszkole,
-szkoła podstawowa, klasy 1-3,
-szkoła podstawowa, klasy 4-8, w tym gimnazjum,
-szkoła ponadpodstawowa,
-dorośli.
12. Spośród nadesłanych prac komisja wybierze 100 widokówek, 100 wierszy i 100 zagadek, z
których dwadzieścia prac z każdego tematu zostanie nagrodzone.
13. Do każdej pracy powinno być załączone oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 2 - klauzula informacyjna wraz z datą i własnoręcznym
podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego).
14. Praca powinna być opisana zgodnie z metryczką, której wzór podano niżej. Metryczka
umieszczona z tyłu pracy ma zawierać dane pisane drukowanymi literami (w przypadku
nieczytelnego opisu praca będzie odrzucona).
a) Dzieci i uczniowie placówek szkolnych
l.p. Miejsce, które jest
Imię i
Nazwa i adres
przedstawione na
nazwisko oraz placówki
widokówce
wiek autora

b) Osoba dorosła
l.p. Miejsce, które jest przedstawione
na widokówce

Imię i nazwisko
nauczyciela
prowadzącego

Imię i nazwisko uczestnika
osoba dorosła

Telefon
kontaktowy

Telefon kontaktowy

15. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU PLASTYCZNEGO
I
Wojewódzki konkurs plastyczny pt.
100 widokówek o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. Warunki uczestnictwa:
 format prac: A-4,
 technika prac plastycznych: dowolna i cyfrowa,
 jedna osoba może wykonać jedną pracę plastyczną,
 prace wykonane z gotowych elementów nie będą podlegały ocenie,
 praca nie może być oprawiona,
 prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ich
wystawiania i publikowania.
2. Ocena prac plastycznych:
 o wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez
organizatora.
3. Ocenie będzie podlegać:
 zgodność pracy z tematem,
 jakość wykonania,
 oryginalność i pomysłowość.
4. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora: Centrum Edukacji Regionalnej,
Świetlica MOK w Żorach-Osinach, ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
6. Wyniki zostaną ogłoszone 5.11.2018 r. na stronie internetowej organizatora.
7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej „Niepodległość po
mojemu" w MOK Żory ul. Dolne Przedmieście 1 w dniach od 5.11.2018 r. do 20.11.2018 r., której
współorganizatorem jest biuro programu NIEPODLEGŁA.
8. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż, podczas którego zostaną wręczone
dyplomy i nagrody.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU LITERACKIEGO

II




Wojewódzki konkurs literacki pt.
100 zagadek o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy układają zagadki o naszym mieście (maksymalnie do trzech zagadek od osoby).
Teksty zagadek należy dostarczyć w wersji wydrukowanej na adres Centrum Edukacji
Regionalnej, Świetlica MOK w Żorach-Osinach, ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny, i w
wersji cyfrowej na adres e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
Każda zagadka powinna być podpisana:
- imię i nazwisko, szkoła, klasa, telefon kontaktowy opiekuna,
- imię i nazwisko, telefon kontaktowy (osoba dorosła).
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Wojewódzki konkurs literacki pt.
100 wierszy o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnik układa jeden wiersz o Żorach (minimalnie 3 zwrotki)
Teksty wierszy należy dostarczyć w wersji wydrukowanej na adres Centrum Edukacji
Regionalnej, Świetlica MOK w Żorach-Osinach, ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny, i w
wersji cyfrowej na adres e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
Każdy wiersz powinien być podpisany:
- imię i nazwisko, szkoła, klasa, telefon kontaktowy opiekuna,
- imię i nazwisko, telefon kontaktowy (osoba dorosła).

Ocena prac literackich (wierszy, zagadek)
O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez
organizatora.
Ocenie będzie podlegać:
- zgodność pracy z tematem,
- zdolności literackie,
- oryginalność i pomysłowość.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Wyniki zostaną ogłoszone 5.11.2018 r. na stronie internetowej organizatora.
Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż, podczas którego zostaną
wręczone dyplomy i nagrody.

Klauzula informacyjna
Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy,
która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście
dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu Patriotyzm na co dzień i od święta w
odsłonie jesiennej. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie (załącznik nr 2 obowiązkowo do wypełnienia
przez rodzica, opiekuna) .
Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w godzinach 8.00-15.00 pod nr tel. 32 43 41 193,
lub pisząc na adres e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
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