
Regulamin XIV powiatowego konkursu „Z Żorkiem 

wędrujemy po mieście” w ramach projektu „Chcę 

znać swoje dziedzictwo” dla dzieci przedszkolnych

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Piotr Kosztyła

Organizatorzy:

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Przedszkole nr 5 w Żorach

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego 

piękna, tradycji i historii, a także rozwijanie talentów plastycznych.

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa

1. Przedszkole nie ponosi żadnych opłat warunkujących uczestnictwo w 

konkursie.

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ilustracji z jednym wybranym 

wizerunkiem figurki/rzeźby „Żorka”. 

„Żorek” w postaci figur odlanych z brązu to maskotki miasta, które 

znajdują się w różnych częściach Żor. Każdy z „Żorków” posiada innych 

atrybut. 



3. Praca konkursowa powinna być wykonana na kartce bloku technicznego 

lub kartonie w formacie A4.

4. Praca może być wykonana w dowolnej technice rysunkowej lub 

malarskiej.

5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze starszych grup przedszkolnych 

5, 6-latków (przedszkola, w których jest więcej grup dzieci starszych, 

mogą zgłosić 3 grupy).

6. Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom, a dostarczone po 

wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane.

7. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

Zgłoszenia udziału w konkursie - karta zgłoszenia (załącznik nr 1) dla 

dzieci przedszkolnych „Z Żorkiem wędrujemy po mieście” prosimy 

wysłać do 28 maja 2021 roku na adres:

e-mail: palhi@wp.pl  

Agnieszka Pałuchowska P5 w Żorach

tel. 666 540 304 

8. Termin oddania prac konkursowych – 9 czerwca. 

Prace należy złożyć w siedzibie CER, Świetlica Miejskiego Ośrodka 

Kultury, 44-240 Żory-Osiny, ul. Szkolna 55.

Forma przeprowadzenia konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:



1. wewnątrzprzedszkolny – jego celem jest wyłonienie grupy, która będzie 

reprezentować przedszkole w drugim etapie,

2.  powiatowy – finałowy, w którym finaliści zaprezentują swoje prace 

konkursowe.

Ocena prac konkursowych:

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora.

2. Ocenie podlegać będzie:

a) zgodność pracy z tematem,

b) wykonanie, 

c) pomysłowość.

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone 19 czerwca 2021 roku na stronie 

internetowej organizatora.

Miejsca nagrodzone w konkursie

W konkursie nagradzane są:

 miejsce I – grupa, która zdobędzie największą liczbę punktów za 

wykonanie zadania konkursowego,

 miejsce II – grupa, która uzyska drugi wynik pod względem ilości 

zdobytych punktów za wykonanie zadania konkursowego,

 miejsce III – grupa, która uzyska trzeci wynik pod względem ilości 

zdobytych punktów za wykonanie zadania konkursowego.



W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez grupy przyznawane 

będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali 

uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

2. Najlepsze prace zostaną wystawione w galerii online na stronie cer-

zory.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej 

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

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

mieście"

 Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Szczegółowych informacji udziela:

Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

lub 

Agnieszka Pałuchowska

te. 666 540 304

e-mail: palhi@wp.pl

Postanowienia końcowe:

Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną 

i multimedialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń 

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


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.
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