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Regulamin powiatowego konkursu plastyczno-
literackiego pt. „Żory − Mapa sentymentalna” 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha 

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Pomysł na mapę sentymentalną powstał z okazji 750. rocznicy 

urodzin miasta. Chcielibyśmy, aby była to okazja do wspólnego 

wspominania osób, miejsc, chwil, wydarzeń, które miały miejsce 

na przestrzeni 750. lat istnienia miasta Żory. Od przeszłości po 

współczesność. Jeden fragment opowiedziany przez każdego 

z nas pozwoli stworzyć mapę miejsc, które będzie można 

odwiedzić i odkryć na nowo, widząc je oczami innych, 

konfrontując je i interpretując po raz kolejny. 

Każda opowieść ma ogromne znaczenie dla naszej pamięci. 

Zapraszamy do wspólnego wspominania. 

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Urząd Miasta Żory

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 im. A. Mickiewicza w Żorach

 

3/11



Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności 

plastycznej i literackiej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Poznawanie i upowszechnianie lokalnej, regionalnej 

historii i tradycji oraz wzmacnianie identyfikacji z miejscem 

wspomnień lub pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym 

poprzez plastyczną i literacką ekspresję. 

Ponadto jest to również okazja do budowania głębszych 

relacji z rodziną/przyjaciółmi/sąsiadami/uczniami w postaci 

wspólnych rozmów, opowieści i spacerów podczas 

tworzenia sentymentalnej mapy pamięci o mieście Żory.

Regulamin konkursu

Zakres wiedzy:
 historia miasta Żory

 miejsca miasta Żory

 zabytki i pomniki miasta Żory

 legendy i zasłyszane opowieści miasta Żory

 osobistości znane i nieznane miasta Żory

 przyroda miasta Żory

 wydarzenia miasta Żory

 fotografie przedstawiające miasto Żory

 pamiątki i drobiazgi związane z miastem Żory

4/11



 wspomnienia o mieście Żory

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest nieodpłatny. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, 

szkoły i nauczyciele nie ponoszą żadnych opłat warunkujących 

uczestnictwo w konkursie. 

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie Mapy sentymentalnej Żor, 

czyli notatki graficznej dotyczącej miejsc, ludzi, wydarzeń, 

wspomnień związanych z Żorami.  

3. Uczestnikami konkursu mogą być 

a) dzieci (od 6 do 11 lat)

b) młodzież (od 12 do 17 lat) 

c) osoby dorosłe ( od 18 do 110 lat)

4. Format pracy plastycznej: A4 

5. Format pracy literackiej: A4 

6. Technika wykonania pracy (trzy opcje do wyboru): 

a) 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. Tło Mapy 

sentymentalnej Żor powinno być wykonane ze sztywniejszego 

podłoża np. kartki z bloku technicznego. Praca łącząca różne 

media powinna być umieszczona na kartce formatu minimum 

1 strona A4 do maksimum 3 strony A4.
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b) praca może być pracą opisową wykonaną na dowolnej 

kartce (np. ksero, z bloku rysunkowego, listowego lub 

kancelaryjnego) w postaci opowiadania z pismem odręcznym 

(mile widziane własnoręczne rysunki lub elementy graficzne 

lub wklejone zdjęcia ilustrujące opowiadanie). Opowiadanie 

można dołączyć również w formie drukowanej. Opowiadanie 

powinno zawierać się na minimum 1 stronie A4 do maksimum 

3 stron A4.

c) Praca może być wykonana w formie fotorelacji 

np. ze spaceru do miejsca/miejsc, ze spotkania osób, 

lub pokazująca pamiątki, przedmioty mające wartość 

sentymentalną, bliskie naszemu sercu związane z Żorami. 

Wszystkie zdjęcia muszą zawierać opisy. Zdjęcia (oryginały, 

odbitki lub ksera) i opisy (pismo odręczne lub drukowane) 

muszą być zamieszczone na kartce formatu minimum 

1 strona A4 do maksimum 3 stron A4.

7. Materiały:

a) karton lub blok techniczny – biały lub kolorowy (tło mapy 

sentymentalnej);

b) blok rysunkowy, blok listowy, papier kancelaryjny;

c) ołówki, długopisy kolorowe;

d) kredki, mazaki, zakreślacze, farby;

e) klej, nożyczki;

f) kolorowe papiery,
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g) własne elementy graficzne, rysunkowe, fotograficzne;

h) wydrukowane elementy grafiki komputerowej;

i) ksera zdjęć, tekstów;

j) wydrukowane opowiadania, opowieści, notatki, teksty, 

fragmenty pamiętników.

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. 

8. Mapa sentymentalna może zawierać: 

a) historię sentymentalną związaną z miastem Żory,

b) historię lub legendę o Żorach zasłyszaną w rodzinie/znajomych,

c) ulubione miejsce/miejsca w Żorach,

d) szczególne wydarzenia Żor, które zapadły w pamięci,

e) osobistości Żor znane lub nieznane, ale szczególnie ważne 

ze względów sentymentalnych, osobistych,

f) pamięć o zabytkach i pomnikach w Żorach,

g) opowieść o przyrodzie Żor,

h) opowieść o pamiątkach związanych z Żorami,

i) przedmioty sentymentalne związane z Żorami,

j) opowieść o tajemnicach i skarbach Żor,

k) elementy graficzne/plastyczne/fotograficzne/tekstowe związane 

z tematem konkursu.
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9. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej w innych konkursach i nienaruszającymi praw osób 

trzecich. 

10. Każdy uczestnik/grupa/grupa szkolna/rodzina może zgłosić 

do konkursu maksymalnie dwie prace.

11. Skład grupy – maksymalnie 3 uczestników. 

Forma przeprowadzenia konkursu: 
1. Prace konkursowe przyjmowane będą do 16 maja 2022 roku. 

2. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora. 

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 akceptują prawo organizatora do prezentacji i 

publikacji nagrodzonych lub wyróżnionych prac na różnych polach 

eksploatacji bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

Forma przeprowadzenia konkursu dla szkół:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

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

którzy będą reprezentować szkołę w drugim etapie,

b) rejonowy – finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni 

w pierwszym etapie. 
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2. Finalista/grupa 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. 

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 uczestnika, w przypadku uczniów 

rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

2. Załączniki do pobrania na stronie CER 

cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć 
pod adres: 
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Świetlica MOK,

ul. Szkolna 55,

44-240 Żory 

z dopiskiem: Konkurs: Żory – Mapa sentymentalna

Ocena prac plastycznych: 
1. Prace będą ocenione w kategoriach:

a) dzieci 
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b) młodzież 

c) dorośli

2. Ocenie będzie podlegać:

a) zgodność pracy z tematem,

b) szczególne wiadomości dla wzbogacenia historii i tradycji Żor

c) wiedza o mieście Żory

d) estetyka i jakość wykonania,

e) zdolności plastyczne,

f) zdolności literackie,

g) oryginalność i pomysłowość,

h) zaangażowanie

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 maja 2022 roku 

na stronie internetowej organizatora 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/grupy przyznawane będą miejsca ex aequo.
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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 cer-

zory.pl

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

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: 

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com  

lub dzwoniąc pod nrumer telefonu (32) 43 41 193
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