
     

  

                                                             
 

 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego 
41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 
tel. 32 266-33-96; 32 266-43-76; tel./fax: 32 266-46-59 
e-mail: biblioteka@biblioteka.sosnowiec.pl 
www.biblioteka.sosnowiec.pl 
 

 

II edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego  

„Ocalid od zapomnienia” 

pod hasłem 

”Osobliwości historyczne Sosnowca – ludzie, miejsca, wydarzenia” 

 

Regulamin konkursu 

 

Temat konkursu: „Osobliwości historyczne Sosnowca – ludzie, miejsca, wydarzenia”  

Forma pracy: płaska praca plastyczna 

Technika wykonania projektu: dowolna (oprócz wydruków komputerowych) 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Osobliwości historyczne Sosnowca – ludzie, miejsca, 

wydarzenia” mogą byd uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z miasta Sosnowca. 

2. Organizatorami konkursu są: 

 Filia nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, ul. Krakowska 

26, 41-217 Sosnowiec, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec 

3. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje: 

 Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęcioski 

4. Partnerzy w konkursie: 

 Rada Dzielnicy Maczki 

 Serce Maczek Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11  

w Sosnowiec 

5. Konkurs rozpoczyna się 12 kwietnia 2016 r., a kooczy 6 maja 2016 r. 

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
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Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie uczniów historią regionu. 

2. Kształtowanie poczucia więzi i identyfikacji ze swoim regionem. 

3. Poszerzenie wiedzy uczniów o swoim mieście. 

4. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 

5. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs odbywad się będzie w trzech grupach wiekowych: 

 klasy I – III szkoły podstawowej 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej 

 klasy I-III gimnazjum 

2. Każdy autor może zgłosid do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę, stanowiącą 

zamkniętą całośd. 

3. Prace dostarczone na konkurs muszą byd pracami własnymi, które nie były wcześniej 

publikowane i nagradzane. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej –  ilustrującej ludzi, miejsca, 

wydarzenia związane z Sosnowcem. 

5. Forma pracy: płaska praca plastyczna. 

6. Praca konkursowa powinna byd wykonana w formacie A3. 

7. Prace można: 

 przesład pocztą na adres: Filia nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Krakowska 

26, 41-217 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Ocalid od zapomnienia”, do dnia 6 maja 

2016 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane), 

 dostarczyd osobiście do Filii nr 13 - Maczki  w godzinach jej otwarcia. 

 przesład pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Skwerowa 21, 41-

217 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Ocalid od zapomnienia”, do dnia 6 maja 2016 r. 

(prace dostarczone po terminie nie będą oceniane). 
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8.  Prace przekazane na konkurs powinny zostad zaopatrzone w kartę konkursową (załącznik nr 1). 

9. Karty dostępne w Filii nr 13 - Maczki oraz w ZSO nr 11 i do wydrukowania ze stron internetowych 

Organizatorów  zawierają: 

Imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres i nr szkoły, 

adres e-mail i nr telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, podpis rodzica/opiekuna 

prawnego wyrażający zgodę na udział autora w konkursie. 

 

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów. 

2. Przyznane zostaną – w trzech kategoriach wiekowych – po 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III 

miejsca oraz wyróżnienia. 

3. Jury oceniad będzie: zgodnośd z tematem, oryginalnośd, pomysłowośd i kreatywnośd ujęcia 

tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielnośd. 

4. Szkoły o wygranej zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21  w terminie 11 maja 2016 r. o godz. 10.00. 

Postanowienia koocowe 

1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatorów. 

2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182).  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. 

Daniłowskiego w Sosnowcu, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich 

uczestników konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatorów, jednocześnie 

wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników 

niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu.   

4. Uczestnicy konkursu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają 

zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko, szkoła, klasa) w regionalnych mediach, na 

stronach internetowych Organizatorów i lokalnych portali internetowych, a także na publikację 
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wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2014 poz.1182). 

5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11: www.zso11sosnowiec.edupage.org 

6. Wszelkie pytania należy kierowad do Organizatorów konkursu: Filii nr 13 - Maczki Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26, tel. 32 292 38 89 lub mailowo na 

adres: f13@biblioteka.sosnowiec.pl ; Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Skwerowa 21, 

tel. 31 294 81 42.  
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