
                                         
 
                                                 Regulamin konkursów 
        
                        „Konkurs wiedzy Bohaterowie Powstań Ślaskich ”

1.Konkurs  Fotograficzny-zdobądź  zdjęcie  związanej  z  Powstaniem  Śląskim,dokonaj
analizy historycznej prezentowanej fotografii  

 2.Konkurs  plastyczny  wykonaj  pracę  plastyczną  o  tematyce  związanej  z  100.rocznicą
zwycięskiego III Powstania Śląskiego .

          3.Konkurs Pisemny -przygotuj pracę pisemną prezentując śląskich bohaterów III Powstania
Śląskiego.

1. Celem konkursu: 
• Kształtowanie poczucia szacunku dla tradycji i walki o polskość Śląska. 
•  Rozwijanie  możliwości  twórczych  poprzez  kształtowanie  umiejętności  interpretacji

tekstów.
• Rozwijanie umiejętności selekcji i twórczej analizy tekstów 
• Kształtowanie świadomości dziedzictwa kulturowego. 
•  Rozwijanie ekspresji twórczej.
•  Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 
• Popularyzowanie i wspieranie zainteresowań historycznych i regionalnych.
2.  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu opolskiego.

3. Stworzona praca  fotograficzna  powinna być wykonana w formacie A4,  opis zdjecia 
związanego  z  Powstaniem  Śląskim  powinien  być  dołączony  na  oddzielnej  kartce
(maksymalnie 1 strona A4) . 

• Prace plastyczne  mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
• format pracy – A3. 
• 4.Konkurs Pisemny.
• Zgodność zaprezentowanych treści z przedmiotem konkursu.
•  Realizacja tematu. 
•  Oryginalność w ujęciu tematu. 
• Poziom językowy i merytoryczny pracy 
4. Kryteria oceny: 

• walory artystyczne 
• ciekawa interpretacja proponowanej tematyki 
• samodzielność wykonania 
• oryginalność w wizualnym ujęciu tematu 

5.  Prace  konkursowe  należy  opatrzyć  następującymi  informacjami:  imię  i  nazwisko
uczestnika,wiek  i dostarczyć do CKPiT w Poniatowej do 4.06.2021 (piątek), do godz. 12.00

6. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Stowarzyszenie „Polska
Wieś”.Prace oceniane będą w podziale na kategorie wiekowe.

7. Wyróżnione prace mogą zostać opublikowane na stronach internetowych CKPiT Poniatowa.
W  związku  z  tym  rodzic/opiekun  prawny  dziecka  jest  zobowiązany  wypełnić  druk
oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu i dostarczyć razem z pracą.

    8.Rozstrzygnięcie konkursu  podczas Pikniku Weterana -Polska pamięta o Weteranach -Służą dla
Niepodległej!! 6 czerwca(niedziela) 2021od godzinny 16:00  w Poniatowej- Park Miejski!!!  



                                                                                           Data: ______
                                               Oświadczenie 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: _______

_________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie pracy
konkursowej oraz wizerunku mojego dziecka 

______________________________________________________________________
_____                              (imię i nazwisko dziecka)

 w tym w postaci fotografii,tekstu, prac plastycznych  i dokumentacji filmowej, utrwalonych
jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  na  potrzeby  udokumentowania  przebiegu
konkursów.„Konkursów  wiedzy Bohaterowie Powstań Ślaskich ”

                                                            ___________________________________ 
                                                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


