
Regulamin XIV powiatowego konkursu „Mali 

żorzanie znają swoje miasto” w ramach projektu 

„Chcę znać swoje dziedzictwo” dla uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Piotr Kosztyła

Organizatorzy:

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Szkoła Podstawowa nr 11 w Roju

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego 

piękna, tradycji i historii poprzez kreatywne wykorzystanie tych elementów 

w swoich projektach.

Zakres wiadomości:

1. Zabytki kultury

2. Architektura współczesna

3. Miejsca pamięci

4. Zabytki przyrody

5. Nazwy ulic, osiedli



Literatura:

1. Gra Miejska „Misja Żory”, wydawca Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-

Kulturalne.

2. Kalendarze Żorskie dla dzieci, wydawca Muzeum Miejskie w Żorach.

3. Czasopismo dla dzieci „ Bajtel”, wydawca Centrum Edukacji 

Regionalnej.

4. „Dobra pamięć - Good memory” – edukacyjna gra o Żorach, wydawca 

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne i Centrum Edukacji 

Regionalnej,

5. Czasopismo dla dzieci „Żory znane i nieznane”, wydawca Centrum 

Edukacji Regionalnej.

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa

1. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą żadnych opłat 

warunkujących uczestnictwo w konkursie.

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie gry planszowej, karcianej o 

Żorach.

3. Format planszy (o ile jest częścią gry) dowolny.

4. Praca konkursowa powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do 

gry:

a) instrukcja z zasadami gry i ilością graczy,

b) plansza (o ile jest częścią gry),

c) karty (o ile są częścią gry),

d) kości (o ile są częścią gry),



e) pionki (o ile są częścią gry),

f) planszetki gracza (o ile są częścią gry),

g) inne elementy.

5. Drużyna reprezentująca daną szkołę zostanie wyłoniona w drodze 

szkolnego etapu konkursu, zgodnie z regulaminem wewnętrznym 

ustalonym przez daną szkołę, zgodnie z zasadą powszechności 

uczestnictwa uczniów w konkursach.

6. Skład drużyny – maksymalnie 5 uczniów klasy pierwszej. 

7. Uwaga! Szkoły, w których jest więcej niż trzy oddziały klas pierwszych 

mogą zgłosić dwie drużyny. 

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

wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane.

9. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy wysłać na adres:

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

na kartach zgłoszeń (załącznik nr 1) dla uczniów klas pierwszych „Mali 

żorzanie znają swoje miasto” do 21 maja 2021 roku.

10. Termin oddania prac konkursowych – 10 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. wewnątrzszkolny – jego celem jest wyłonienie drużyny, która będzie 

reprezentować szkołę 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) oryginalny pomysł,

b) czytelność zasad gry,

c) pomysłowe wykonanie elementów gry. Uwaga! Dodatkowymi 

punktami premiowane będą elementy gry wykonane własnoręcznie 

przez drużynę, przy wykorzystaniu łatwo dostępnych składników,

d) estetyka gry.

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone 18 czerwca 2021 roku na stronie 

internetowej organizatora.

Miejsca nagrodzone w konkursie

W konkursie nagradzane są:

 miejsce I – drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów za 

wykonanie zadań konkursowych,



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

zdobytych punktów za wykonanie zadań konkursowych,

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

zdobytych punktów za wykonanie zadań konkursowych.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez drużyny 

przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia

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

uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

2. Najlepsza gra zostanie opublikowana wraz z informacją o autorach gry i 

w jaki sposób powstała.

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 "Mali żorzanie znają swoje 

miasto"

 Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Szczegółowych informacji udziela:

Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Postanowienia końcowe:

Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną 

i multimedialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń 

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
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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