
Regulamin powiatowego konkursu dla dzieci 
przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych „Majowe Święta w poezji 
i prozie” w ramach projektu „Patriotyzm na co dzień 
i od święta”. Edycja „wiosenna” konkursu została 
przeniesiona z powodu pandemii covid-19.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory

oraz Przewodniczący Rady Miasta

Organizatorzy:
1. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

2. Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 

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

4. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na słowo 
poetyckie o tematyce patriotycznej, kształtowania uczuć patriotycznych i dumy narodowej 
przy pomocy lokalnej, regionalnej i narodowej tradycji, wzmocnienia identyfikacji 
z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym oraz wspierania wychowania 
patriotycznego młodego pokolenia.

REGULAMIN

Zgłoszenia do konkursu
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do powiatowego konkursu dla dzieci przedszkolnych, 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Majowe Święta w poezji i prozie”

Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Załączniki prosimy kierować do CER, Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, 
44-240 Żory-Osiny, ul. Szkolna 55 lub na e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 
do 20 października 2020 roku. 

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com


Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategorie:
- soliści 

- duety 

- zespoły (nie więcej niż 8 osób)

Każdy uczestnik, duet lub zespół wykonuje jeden utwór. Placówka zgłasza maksymalnie 
dwa występy w dowolnej kategorii.

Grupy wiekowe:
- dzieci przedszkolne

- uczniowie klas I-III szkół podstawowych

- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawców

- poprawność i czystość wykonania

- interpretacja utworów

- wrażenie artystyczne

Forma przeprowadzenia konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) wewnątrzszkolny - jego celem jest wyłonienie finalisty/finalistów, którzy będą 
reprezentować szkołę w drugim etapie. Każdy uczestnik, duet lub zespól wykonuje 
jeden utwór. Placówka zgłasza maksymalnie dwa występy w dowolnej kategorii,

b) powiatowy - finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni w pierwszym etapie.

Ze względu na sytuację związaną z covid-19 data konkursu zostanie podana 
z odpowiednim wyprzedzeniem po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń. Na pocztę e-mail 
szkoły lub wyznaczonego przez szkołę koordynatora, zostanie wysłana informacja o dacie 
i miejscu przesłuchań. W zależności od ilości zgłoszeń, będzie możliwość przeprowadzenia 
konkursu w świetlicach MOK na danym osiedlu. Będą brane pod uwagę również 
przesłuchania w godzinach popołudniowych.



Nagrody i wyróżnienia
Finalistom, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych grupach wiekowych przyznane 
zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści konkursu otrzymają drobne 
upominki i dyplomy. 

Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, wytypowani przez komisję finaliści wezmą udział 
w uroczystej gali, której datę organizator poda z odpowiednim wyprzedzeniem.

Postanowienia końcowe
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 ŻSEK i CER 
w Żorach.  Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi 
potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

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

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
Jadwiga Tabor - kierownik CER

tel. 607 036 779

e-mail: jadwiga_tabor@op.pl

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/


Załączniki do pobrania na stronie

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

- Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do powiatowego konkursu dla 
dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych „Majowe Święta w poezji i prozie”

- Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

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