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Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie 

plastycznym dla szkół „Działo się w Żorach – 750 

lat historii miasta” – IX edycja w ramach projektu 

„Patriotyzm na co dzień i od święta – jesień”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności plastycznej 

dzieci i młodzieży, kształtowanie uczuć patriotycznych, poznawanie 

i upowszechnianie lokalnej, regionalnej i narodowej tradycji oraz 

wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego 

dziedzictwem kulturowym poprzez plastyczną ekspresję dzieci 

i młodzieży.
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Regulamin konkursu

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie:
Historia Żor, regionu, legendy żorskie, bajki żorskie, historyczne 
postacie. Interpretacja przedmiotów, motywów i zjawisk, poprzez 
stosowanie różnorodnych środków wyrazu (rysunek, malarstwo, kolaż).

Warunki uczestnictwa:
1. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą żadnych opłat za 

uczestnictwo w konkursie.

2. Format prac: A3 (29,7 cm na 42 cm (karton, brystol, blok 
techniczny)

3. Technika prac:

 rysunek 

 malarstwo 

 kolaż 

 połączenie powyższych technik

4.  Materiały:

 - (podłoże) - karton, brystol, blok techniczny, papier 

akwarelowy

 - ołówki, długopisy kolorowe, żelopisy

 - kredki ołówkowe, mazaki, farby

 - pędzle, szpachelki

 - kolorowe kartki, wycinanki, bibuła

 - klej, taśmy klejące (zwykłe, kolorowe, ozdobne)

Uwaga! Zakaz używania brokatu.
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5. Konkurs dopuszcza wyłącznie formy płaskie (elementy kolażu, 

powinny być dobrze przyklejone do podłoża, organizator nie 

odpowiada za prace, które rozpadają się podczas oceny).

6.  Prace należy dostarczyć do 11 października 2022 r. do godz. 

12.00 do siedziby CER świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 

Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny.

7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej w innych konkursach i nienaruszającymi praw osób 

trzecich. 

8. 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 uczniów) akceptują prawo 

organizatora do prezentacji i publikacji nagrodzonych lub 

wyróżnionych ilustracji na różnych polach eksploatacji bez 

dodatkowej zgody i bez honorarium. 

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

10. Do każdej pracy powinny być dołączone:

 - załącznik nr 1 - metryczka 

 - załącznik nr 2 - klauzula informacyjna i oświadczenie 

zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz 

z datą i własnoręcznym podpisem rodzica lub przedstawiciela 

ustawowego.

Załączniki do pobrania na stronie CER 

cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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11. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

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

zostanie powołana przez organizatora.

2. Prace będą ocenione w kategoriach:

a) klasy podstawowe I-III

b) klasy podstawowe IV-VIII

c) klasy ponadpodstawowe

3. Ocenie będzie podlegać:

a) zgodność pracy z tematem

b) jakość wykonania

c) oryginalność i pomysłowość

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

5.  Wyniki zostaną ogłoszone 2 listopada 2022 r. 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, 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. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w CER w Żorach-Osinach.

3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej w galerii on-line na stronie internetowej CER 

cer-zory.pl/

Załączniki:
1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej 

cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Szczegółowych informacji udziela:
Jadwiga Tabor – Kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Monika Jakubska – Wicedyrektor SP nr 15 Żory

tel. (32) 43 43 925

e-mail: m.jakubska@sp15-zory.pl

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 
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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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