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Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu 

 

 „PATRIOTYZM, NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA” W ODSŁONIE WIOSENNEJ  
– PT. MAJOWE ŚWIĘTA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH. 

 
KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM  

„ŚWIĘTO OGNIOWE W OCZACH MŁODZIEŻY” 
 
 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  
i szkół ponadgimnazjalnych 

 
Cele konkursu  
Celem konkursu jest pokazanie postawy patriotycznej w nawiązaniu do obchodzonego  
w Żorach Święta Ogniowego. Udział w konkursie jest okazją do kształtowania uczuć 
patriotycznych, upowszechniania tradycji naszego miasta, wzmocnienia identyfikacji  
z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.  
 
 
Regulamin 

1. Termin składania prac: do dnia 28 kwietnia 2017r. do godz. 15.00 

2.  Miejsce składania prac: 

 Muzeum Miejskie w Żorach 44-240 Żory, ul Muzealna 1/2  

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 

3. Technika wykonania prac dowolna 

4. Format:  A2, A3 lub A4 

5. Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę 

6.  Prace należy podpisać i umieścić metryczkę na stałe z następującymi danymi: 

 

Lp.  Temat pracy  Imię i nazwisko  

oraz  

wiek autora 

Nazwa i adres 

przedszkola/szkoły 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

Telefon 

kontaktowy 

 

1.    

 

   

 

7. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu. 

9. Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe i dyplomy. 

10. Informacje o zwycięzcach będą dostępne na stronie internetowej muzeum. 

http://www.zcr.zory.pl/
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11. Przewiduje się udział autorów nagrodzonych prac na gali konkursów patriotycznych w  

dniu 10 maja 2017r. w MOK w Żorach 

12. W skład komisji konkursowej będą wchodzić profesjonaliści artyści – plastycy. 

13. Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

 pomysłowość  

 atrakcyjność plastyczna pracy 

 staranność wykonania 

1. Prace będą oceniane w kategoriach :  

 Gimnazjaliści 

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania 

prac  w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych Muzeum. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy! 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 

 

 

 

 

 

Do nadsyłanych zgłoszeń prosimy o dołączenie klauzuli:  

 

 

 

Imię i nazwisko......................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Muzeum Miejskie  

w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą  

z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.) Wyrażam także 

zgodę na informowanie innych podmiotów oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji  

za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej. Jednocześnie 

oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, 

że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

.................................................... 

Data i podpis 

 

doradca metodyczny 

Urszula Niechoj: 

urszulaniechoj@gmail.com 

Tel. kontaktowy -  602 800 271 

 

kierownik DE 

Jadwiga Tabor: 

jadwigatabor@muzeum.zory.pl 

Tel. kontaktowy -  607 036 779 
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