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Regulamin wojewódzkiego konkursu historyczno-
plastycznego pt. „Mapa myśli – III powstanie 
śląskie” w ramach projektu „Patriotyzm na co 
dzień i od święta – jesień”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne 

Urząd Miasta Żory

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

Cele konkursu:
 pogłębienie wiedzy o przyczynach i przebiegu III powstania 

śląskiego,

 pobudzanie i wspieranie postaw twórczych i patriotycznych 

młodzieży,

 nauka szybszego i efektywniejszego przyswajania wiedzy,

 pobudzanie kreatywności i myślenia twórczego,

 promocja historii i nauk humanistycznych,
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 nauka pracy w zespole,

 promocja talentów młodzieży,

 wspólna wystawa on-line nadesłanych prac konkursowych.

Regulamin konkursu

Zakres wiedzy:
 Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 roku,

 III powstanie śląskie.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest nieodpłatny. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie 

ponoszą żadnych opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie „mapy myśli” - czyli 

notatki graficznej dotyczącej III powstania śląskiego.

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych 

(IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych.

4. Format pracy: A3 (może być złożone na pół) lub A4x2 (sklejone 

lub osobno).

5. Technika wykonania pracy: 

- praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej 

płaskiej z elementami doklejanymi, w postaci własnoręcznie 

wykonanych notatek tekstowych, rysunków, obrazków, grafik, 

grafik komputerowych, fotografii, kolaży, wydrukowanych 

tekstów/opisów własnych itp.

6. Materiały:
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 karton lub blok techniczny - biały lub kolorowy (tło mapy 

myśli);

 ołówki, długopisy kolorowe;

 kredki, mazaki, zakreślacze, farby;

 klej, nożyczki;

 kolorowe papiery,

 własne elementy graficzne, rysunkowe;

 wydrukowane elementy grafiki komputerowej;

UWAGA! Wszystkie elementy kolażu (o ile takie będą dołączone 

do pracy, muszą być dobrze przyklejone do tła). Komisja nie 

odpowiada za elementy, które odpadną podczas przeglądania 

prac konkursowych. 

7. Mapa myśli może zawierać: 

 dane historyczne,

 konflikty,

 główne wydarzenia,

 daty/oś czasu,

 przywódców,

 państwa biorące udział w powstaniu śląskim

 elementy graficzne/tekstowe związane z tematem konkursu.

8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej w innych konkursach i nienaruszającymi praw osób 

trzecich. 
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9. Uwaga! Szkoły, w których jest więcej, niż trzy oddziały danych 

klas, mogą zgłosić dwie drużyny. 

10. Skład drużyny – maksymalnie 8 uczniów z danej klasy. 

11. Zainteresowane konkursem szkoły mogą zgłosić maksymalnie 

6 prac konkursowych.

Forma przeprowadzenia konkursu:
1. Konkurs składa się z trzech etapów:

a) wewnątrzszkolny – jego celem jest wyłonienie finalisty/drużyny, 

którzy będą reprezentować szkołę w drugim etapie,

b) rejonowy – jego celem jest wyłonienie dwóch finalistów, którzy 

przejdą do trzeciego etapu,

c) wojewódzki – finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni 

w drugim etapie. 

2. Finalista/drużyna reprezentująca daną szkołę zostaną wyłonieni 

w drodze szkolnego etapu konkursu, zgodnie z regulaminem 

wewnętrznym ustalonym przez daną szkołę, zgodnie z zasadą 

powszechności uczestnictwa uczniów w konkursach. 

3. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo 

do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników 

konkursu i ich opiekunów w celach promocyjnych konkursu 

i autorów prac konkursowych. Zgłaszając swój udział w konkursie, 

jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo 

organizatora do prezentacji i publikacji nagrodzonych lub 

wyróżnionych prac na różnych polach eksploatacji bez dodatkowej 

zgody i bez honorarium.
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4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

5. Data rozpoczęcia konkursu – 1 października 2021 roku. 

6. Prace konkursowe przyjmowane będą do 20 listopada 2021 

roku. 

Załączniki:
1. Do każdej pracy powinny być dołączone:

a) załącznik nr 1 - metryczka 

b) załącznik nr 2 - klauzula informacyjna i oświadczenie zawierające 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z datą i 

własnoręcznym podpisem rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

2. Załączniki do pobrania na stronie CER 

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

Prace konkursowe należy wysłać na adres: 
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Świetlica MOK,

ul. Szkolna 55,

44-240 Żory

Ocena prac plastycznych: 
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora. 

2. Prace będą ocenione w kategoriach:

a) szkoły podstawowe (klasy IV-VIII),
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b) szkoły ponadpodstawowe.

3. Ocenie będzie podlegać:

a) zgodność pracy z tematem,

b)  wiedza o plebiscycie i III powstaniu śląskim,

c) estetyka i jakość wykonania,

d) zdolności plastyczne,

e) oryginalność i pomysłowość,

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2021 roku 

na stronie internetowej organizatora https://cer-zory.pl/   

Miejsca nagrodzone w konkursie:
W konkursie nagradzane są: 

- miejsce I: za największą liczbę zdobytych punktów 

- miejsce II: za drugi wynik zdobytych punktów

- miejsce III: za trzeci wynik zdobytych punktów 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez 

finalistów/drużyny przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia: 
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa. 

2. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej w galerii on-line na stronie internetowej CER 

https://cer-zory.pl/   
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3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

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

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza posiadanie 

przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu oraz 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na e-mail: 

e-mail:       centrumedukacjiregionalnej@gmail.com      

lub dzwoniąc pod nrumer telefonu (32) 43 41 193

9/9

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

	 Regulamin wojewódzkiego konkursu historyczno-plastycznego pt. „Mapa myśli – III powstanie śląskie” w ramach projektu „Patriotyzm na co dzień i od święta – jesień”
	 Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
	 Organizatorzy:
	 Cele konkursu:
	 Regulamin konkursu
	 Zakres wiedzy:
	 Warunki uczestnictwa:
	 Forma przeprowadzenia konkursu:
	 Załączniki:
	 Prace konkursowe należy wysłać na adres:
	 Ocena prac plastycznych:
	 Miejsca nagrodzone w konkursie:
	 Nagrody i wyróżnienia:
	Postanowienia końcowe:


