
Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych
z cyklu 

Patriotyzm na co dzień i od święta
w odsłonie wiosennej

pt. "MAJOWE ŚWIĘTA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH" 

Tematy prac:

„Nasze place zabaw” - dla dzieci przedszkolnych i klas 1-3

„Kwitnące Żory” - dla uczniów klas 4-8, młodzieży i osób dorosłych

W tym roku 1 maja obchodzimy 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  

„Polska w Unii Europejskiej”  - dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół
podstawowych, młodzieży i osób dorosłych

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Żory
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

REGULAMIN 

Warunki uczestnictwa:

Konkursy skierowane są do uczniów wszystkich żorskich placówek oświatowych  
i kulturalnych oraz dorosłych mieszkańców Żor.

   
1. Termin oddania prac konkurs plastyczny: 10 maja do godziny 12.00
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2. Miejsce składania prac: CER - Świetlica MOK, ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny.

3. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę plastyczną w wybranym temacie.

4. Każda placówka biorąca udział w konkursie może oddać maksymalnie10 prac wybranych na 
etapie przedszkolnym i 10 prac na etapie szkolnym w danym temacie.  

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 
w innych konkursach.

6. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą
oceniane.

7. Prace nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania 
i publikowania.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

9. Do każdej pracy powinno być załączone oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych (załącznik nr 2 - klauzura informacyjna wraz z datą i własnoręcznym 
podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego).

Ogólne informacje dotyczące konkursu:

1. Format prac: A3 lub A4.
2. Technika prac plastycznych: 

- malarstwo
- rysunek
- grafika komputerowa (wydruk)

3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
4. Prace wykonane z gotowych elementów nie będą podlegały ocenie.
5. Wyniki zostaną ogłoszone 14 maja na stronie internetowej organizatora http://cer-zory.pl/ 
6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 16 maja podczas 

Uroczystej Gali będącej podsumowaniem konkursów w projekcie „Patriotyzm na co dzień i od 
święta”. Uroczystość będzie miała miejsce w MOK-u w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1 

7. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w CER w Żorach-Osinach, ul. Szkolna 55,
od 20 - 24 maja 2019 roku w godzinach od 8.00 do 18.00

Ocena prac plastycznych
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez 

organizatora.
2. Prace będą ocenione w kategoriach:

- przedszkola
- klasy 1-3
- klasy 4-6
- klasy 7-8 i gimnazjum
- klasy ponadpodstawowe
- osoby dorosłe
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3. Ocenie będzie podlegać:
- zgodność pracy z tematem,
- jakość wykonania,
- estetyka,
- oryginalność i pomysłowość.

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

5. Praca powinna być opisana zgodnie z metryczką. Metryczka umieszczona z tyłu pracy ma 
zawierać dane pisane drukowanymi literami (w przypadku nieczytelnego opisu praca będzie 
odrzucona).

Metryczka do umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej.

a) Dzieci i uczniowie placówek szkolnych

l.p
.

Temat pracy Imię i nazwisko 
oraz wiek autora

Nazwa 
placówki 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
prowadzącego

Telefon 
kontaktowy

b) Osoba dorosła

l.p
.

Miejsce, które jest przedstawione Imię i nazwisko uczestnika
osoba dorosła 

Telefon kontaktowy

Klauzura 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 wiosennej. 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).
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