
Projekt: „Patriotyzm na co dzień i od święta” - „Majowe Święta w sztukach plastycznych” –
WIOSNA 2020 r.

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastycznym
pod tytułem

Wyrusz w zieloną „podroż” i pokaż nam przyrodę Żor i okolic 

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

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich żorskich placówek oświatowych 
i dorosłych mieszkańców Żor.

Organizatorzy:
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
Urząd Miasta w Żorach
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Ogólne informacje dotyczące konkursu 
1. Termin oddania prac konkursu plastycznego 22 maja 2020 r. 
2. Miejsce składania prac: CER – Świetlica MOK w Żorach-Osinach. Ze względu na pandemię

prosimy o nadsyłanie skanów lub zdjęć prac konkursowych na adres:   
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com  

3. Każda placówka biorąca udział w konkursie może oddać 10 prac wybranych na etapie 
przedszkolnym i 10 prac na etapie szkolnym.  

4. Każda osoba dorosła może oddać 2 prace. Ze względu na pandemię prosimy o nadsyłanie 
skanów lub zdjęć prac konkursowych na adres:   centrumedukacjiregionalnej@gmail.com  

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

6. Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie 
lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ .
9. Do każdej pracy powinno być załączone oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 2 - klauzura informacyjna wraz z datą i własnoręcznym 
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podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego). WAŻNE! Ze względu na 
panującą w naszym kraju pandemię i związane z nią utrudnienia, podpisaną przez 
opiekuna klauzulę można wysłać jako zdjęcie, lub skan na adres e-mail: 
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com  
Mając na uwadze, że nie każdy opiekun ma możliwość drukowania, dopuszczamy zdjęcie lub
skan ręcznie napisanej i podpisanej klauzuli o treści: „ Załącznik nr 2  Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wizerunku) w celu promocji na stronie 
internetowej oraz Facebook oraz dokumentacji fotograficznej.” + podpis opiekuna.

Warunki uczestnictwa:
1. Format prac: A-3, A-4, kartka z bloku technicznego,
2. Technika prac plastycznych: 

- farby, mazaki, kredki, pastele, 
- prace mogą być też wykonane w wybranym programie graficznym 
 (praca powinna być oddana w zapisie .jpg, rozdzielczość minimum 200 dpi, A4), do 
konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie,

3. Prace wykonane z gotowych elementów nie będą podlegały ocenie,
4. Prace nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania 

i publikowania.

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 4-8
- klasy ponadpodstawowe
- osoby dorosłe

3. Ocenie będzie podlegać:
- zgodność pracy z tematem,
- jakość wykonania,
- oryginalność i pomysłowość.

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Wyniki zostaną ogłoszone 27 maja na stronie internetowej organizatora. 

Nagrody

1. Uczestnikom konkursu za zdobycie I,  II,  III  miejsca oraz wyróżnień przysługują nagrody
rzeczowe, dyplomy oraz podziękowania.

2. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w CER w Żorach-Osinach od 28 maja do 10 czerwca. Ze
względu  na  panującą  pandemię,  nagrody  i  dyplomy  będą  wydawane  po  wcześniejszym
umówieniu telefonicznym. Jeżeli którykolwiek z uczestników nie będzie w stanie odebrać nagrody
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i dyplomu, po odpowiedniej informacji do CER, będzie mógł ją odebrać w innym, dogodnym czasie.
W sprawie odbioru nagród i dyplomów prosimy dzwonić pod nr telefonu:  32 434 11 93. 

3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii na stronie
internetowej CER cer-zory.pl Ze względu na panującą pandemię, tylko w przypadku, gdy zaistnieje
taka możliwość, prace zostaną również zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w MOK Żory,
ul. Dolne Przedmieście 1. 

4. Każda praca powinna być opisana zgodnie z metryczką. Metryczkę należy opisać w e-mailu.

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 - 
Majowe Święta w sztukach plastycznych – WIOSNA 2020 r. 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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