
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 
oraz ze środków Gminy Miejskiej Żory

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
pod hasłem 

„I powstanie śląskie - galeria plakatu”

W tym roku mija 100 lat od wybuchu I powstania śląskiego. W związku z tym serdecznie
zapraszamy do wspólnego stworzenia galerii poświęconej temu historycznemu wydarzeniu.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha
oraz Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

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

Regulamin

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Cele
 Propagowanie wśród uczniów i mieszkańców województwa śląskiego wiedzy 

o powstaniach śląskich. 
 Kształtowanie postaw patriotycznych - poczucia świadomości narodowej i szacunku 

wobec własnej ojczyzny.
 Zainteresowanie młodego pokolenia tematyką historyczną.
 Pobudzanie inwencji twórczej i kreatywności.
 Rozwijanie zdolności plastycznych.
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Warunki uczestnictwa
1. Format prac: A2, A3, A4.
2. Technika prac plastycznych (do wyboru): 

- kolaż,
- rysunek,
- grafika komputerowa (wydruk).

3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
4. Termin oddania prac na konkurs plastyczny: 7 listopada 2019 r. do godziny 12.00
5. Miejsce składania prac: CER - Świetlica MOK, ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny.
6. Każda placówka biorąca udział w konkursie może oddać maksymalnie 10 prac wybranych

na etapie szkolnym.   
7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

w innych konkursach.
8. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem 

nie będą oceniane.
9. Prace nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania 

i publikowania.
10.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
11.  Do każdej pracy powinno zostać załączone oświadczenie zawierające zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 - klauzula informacyjna wraz z datą 
i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wyniki zostaną ogłoszone 16 listopada na stronie internetowej organizatora http://cer-zory.pl/ 
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Galerii Plakatu 15 listopada podczas uroczystej gali
będącej podsumowaniem konkursów w projekcie „Patriotyzm na co dzień i od święta”. 
Uroczystość odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1.
Nagrody i dyplomy będzie można odebrać w Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach-Osinach, 
ul. Szkolna 55, od 20 - 24 listopada 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:

- klasy 3 – 5,
- klasy 6 – 8,
- klasy ponadpodstawowe,
- osoby dorosłe.

3. Ocenie będą podlegać:
- oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
- jakość wykonania,
- estetyka.

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Praca powinna być opisana zgodnie z metryczką. Metryczka umieszczona z tyłu pracy ma 

zawierać dane zapisane drukowanymi literami (w przypadku nieczytelnego opisu praca 
zostanie odrzucona).
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Metryczka do umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej.
a) Dzieci i uczniowie placówek oświatowych 

l.p. Imię i nazwisko oraz 
wiek autora

Nazwa placówki 
i miejscowość

Imię i nazwisko 
nauczyciela prowadzącego

Telefon kontaktowy

b) Osoba dorosła

l.p. Imię i nazwisko uczestnika
osoba dorosła 

Telefon kontaktowy

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 „Drogi do wolności – powstania 
śląskie” Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na 
zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie (załącznik nr 2). 
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