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Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 

„Wędrówki po Żorach – legendy żorskie” dla dzieci 

przedszkolnych w ramach projektu „Chcę znać swoje 

dziedzictwo”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Przedszkole nr 5 w Żorach 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności plastycznej 

dzieci i zachęcenie do poznawania miasta Żory, jego piękna, 

legend, tradycji i historii oraz wzmacniania identyfikacji 

z miejscem zamieszkania i nauki.

Regulamin konkursu

Warunki uczestnictwa:
1.  Placówka przedszkolna lub rodzice nie ponoszą żadnych opłat za 

uczestnictwo dzieci w konkursie.

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych.

3. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na dwie grupy wiekowe:
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a) dzieci od 3 do 4 lat,

b) dzieci od 5 do 6 lat.

4.  Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 4 prace 

konkursowe w wybranych grupach wiekowych.

5. Tematem pracy konkursowej jest ilustracja do dowolnej żorskiej 

legendy.

6. Format pracy tylko na podobraziu w formacie 30x40 lub 40x50.

7. Technika pracy – malowanie, wyklejanie.

8. Konkurs dopuszcza tylko formy płaskie. Nie będą przyjmowane 

prace z materiałów nietrwałych, przestrzenne i komputerowe. 

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do 06.06.2022 r. do 

siedziby CER w Żorach, Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, 

44-240 Żory-Osiny, ul. Szkolna 55.

10. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, 

niepublikowanymi wcześniej w innych konkursach 

i nienaruszającymi praw osób trzecich. 

11. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie 

prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników 

konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, 

jego uczestnicy (opiekunowie prawni) akceptują prawo 

organizatora do prezentacji i publikacji nagrodzonych lub 

wyróżnionych ilustracji na różnych polach eksploatacji bez 

dodatkowej zgody i bez honorarium. 

12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
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13. Każda praca konkursowa musi posiadać czytelnie wypełnioną 

„Metryczkę pracy konkursowej” (załącznik nr 1), która 

powinna być odpowiednio z nią scalona. 

14. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

Kryteria oceny:
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora.

2. Ocenie będzie podlegać: 

a) zgodność pracy z tematem

b) jakość wykonania 

c) oryginalność i pomysłowość 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 
cer-zory.pl/

Załączniki:
1. Załączniki do pobrania na stronie CER 

cer-zory.pl/konkursy/biezace/

a) Załącznik nr 1 (Metryczka pracy konkursowej)

b) Załącznik nr 2 (Klauzula dotycząca konkursów)

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

a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.
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Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki 
konkursu:
Iwona Muras, Magdalena Matusiak, Marzena Sienkowiec 

tel. 605 660 753 lub 32 434 23 63 

Postanowienia końcowe:
1. 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.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.
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