
Regulamin powiatowego konkursu plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
„Miejsca Pamięci Narodowej” w ramach projektu 
„Patriotyzm na co dzień i od święta w odsłonie 
jesiennej”

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

Organizatorzy:

1. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne.

2. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach.

3. Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach.

Celem konkursu jest: 

kształtowanie uczuć patriotycznych, poznawanie i upowszechnianie lokalnej, regionalnej 
i narodowej tradycji oraz wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego 
dziedzictwem kulturowym poprzez plastyczną ekspresję dzieci i młodzieży.

Regulamin

Termin oddawania prac:

Prace z opisem (metryczką) należy dostarczyć do 30 października 2020 r. do godz. 14.00.

Udział w konkursie jest bezpłatny.



Miejsce składania prac:

CER Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, 44-240 Żory-Osiny, ul. Szkolna 55.

Technika wykonania prac:

 dowolna, płaska (prace przestrzenne nie będą oceniane),

 format prac A3, A4.

Metryczka

Praca powinna być opisana. Metryczka umieszczona z tyłu pracy ma zawierać dane pisane 
dużymi literami (w przypadku nieczytelnego opisu praca będzie odrzucona)
Załącznik nr 1 Metryczka do powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych „Miejsca Pamięci Narodowej” do pobrania na stronie 
organizatora https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Ocena prac konkursowych

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

2. Prace będą ocenione w kategoriach:

- klasy 1-3

- klasy 4-8

- klasy ponadpodstawowe

3. Ocenie będzie podlegać:

- zgodność pracy z tematem,

- jakość wykonania,

- oryginalność i pomysłowość.

Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/


Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych 
personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział 
w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatora 
do prezentacji i publikacji ilustracji nagrodzonych lub wyróżnionych na różnych polach 
eksploatacji bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin rozdania nagród 

Termin rozdania nagród (o ile sytuacja związana z covid-19 na to pozwoli) oraz lista 
laureatów konkursu zostaną podane 16 listopada 2020 roku na stronie internetowej 
organizatora: https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Nagrody i wyróżnienia

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

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Jadwiga Tabor - kierownik CER

tel. 607 036 779

e-mail: jadwiga_tabor@op.pl

lub

Monika Jakubska - wicedyrektor SP nr 15 Żory

tel. 32 4343925

e-mail: m.jakubska@sp15-zory.pl

mailto:m.jakubska@sp15-zory.pl
mailto:jadwiga_tabor@op.pl
https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/


Załącznik do pobrania na stronie

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Załącznik nr 1 Metryczka do konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Miejsca Pamięci 
Narodowej”

Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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