
Regulamin XIII powiatowego konkursu dla dzieci 

w wieku przedszkolnym (5, 6-latków) „Z ŻORKIEM 

WĘDRUJEMY PO MIEŚCIE” w ramach projektu „Chcę 

znać swoje dziedzictwo”

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

Organizator:
1. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

2. Przedszkole nr 5 w Żorach

3. Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Celem konkursu jest: 
Zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii

Regulamin konkursu

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci ze starszych grup przedszkolnych 5,6-
latków. Uwaga! Przedszkola, w których jest więcej grup dzieci starszych mogą zgłosić do 
trzech grup.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. wewnątrzszkolny - jego celem jest wyłonienie grupy, która będzie reprezentować 
przedszkole w drugim etapie,

2. powiatowy - finałowy, w którym zmierzą się grupy wyłonione w pierwszym etapie.

Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy kierować do:
Agnieszka Pałuchowska P5 w Żorach, e-mail: palhi@wp.pl  tel. 666540304

na kartach zgłoszeń (załącznik nr 1 do XIII powiatowego konkursu dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (5, 6-latków) „Z ŻORKIEM WĘDRUJEMY PO MIEŚCIE”) od 12 do 15 
października 2020 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

mailto:palhi@wp.pl


Forma przeprowadzenia konkursu:

Po terminie przyjmowania zgłoszeń na e-mail kontaktowy placówki zostaną wysłane 
wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz prezentacja multimedialna wraz z zestawem 
pytań konkursowych i zadanie dodatkowe. Nauczyciel zaprezentuje dzieciom prezentację 
a po niej zada pytania z zestawu pytań konkursowych. Wszystkie odpowiedzi dzieci 
nauczyciel zaznaczy w formularzu. W ramach konkursu dzieci będą także musiały wykonać 
zadanie dodatkowe w formie kolorowanki.

Po wykonaniu zadań prosimy zamknąć formularz z odpowiedziami oraz kolorowanki 
w kopercie z opisem (nazwa przedszkola, nr grupy, imię i nazwisko nauczyciela oraz 
pieczątka przedszkola) i złożyć w sekretariacie placówki. W dniu 26 października 2020 r. 
przedstawiciel organizatora zgłosi się po odbiór koperty.

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

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

3. Wyniki zostaną ogłoszone między 18 a 23 listopada 2020 roku na stronie internetowej 
organizatora. 

Nagrody i wyróżnienia

Dla grup, które zajmą miejsca 1-3 przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Pozostali finaliści konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy. 

Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na stronie Centrum Edukacji 
Regionalnej http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
Jadwiga Tabor

tel. 607036779

e-mail: jadwiga_tabor@op.pl

lub

mailto:jadwiga_tabor@op.pl
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/


Agnieszka Pałuchowska

tel. 666540304

e-mail: palhi@wp.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Załączniki do pobrania na stronie 
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

REGULAMIN KONKURSU "Z Żorkiem wędrujemy po mieście"

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do konkursu "Z Żorkiem wędrujemy 
po mieście"

Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów
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