
1 

 

XI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA  

 

Regulamin 

 

ORGANIZATORZY: 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu, 

 biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu. 

 

CELE: 

 upowszechnienie baśni, legend i podań z Górnego Śląska, 

 kształtowanie poczucia więzi ze swoją Małą Ojczyzną, 

 uwrażliwienie na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu, 

 promowanie twórczości młodych artystów. 

 

OGÓLNE INFORMACJE: 

 konkurs ma charakter międzyszkolny, 

 adresatami konkursu są uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu 

lublinieckiego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 udział w konkursie ma charakter indywidualny, 

 praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, 

 prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna Filia w Lublińcu, ul. Paderewskiego 18, 42-700 Lubliniec, 

 termin nadsyłania prac upływa 28 października 2019 roku, 

 do prac powinny być dołączone następujące dokumenty:  

1. Karta zgłoszenia. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela i Zgoda na publikację 

wizerunku nauczyciela.  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i Zgoda na publikację 

wizerunku ucznia. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Szkołę Podstawową 

nr 1 w Lublińcu. 
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PRZEBIEG KONKURSU: 

 każdy z uczestników konkursu wykonuje jedną pracę płaską (umożliwiającą ekspozycję 

w antyramach) w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną. Zadaniem uczniów 

jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, jednej, wybranej 

przez siebie baśni, legendy lub podania z Górnego Śląska. Praca powinna być podpisana 

przez ucznia (imię, nazwisko, nazwa szkoły, telefon kontaktowy) i zawierać tytuł 

ilustrowanej baśni, legendy lub podania. 

Dane osobowe uczestników wykorzystane zostaną wyłącznie w celach związanych 

z realizacją konkursu. 

 

OCENA PRAC: 

W trakcie oceniania prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

 zgodność z tematyką konkursu, 

 oryginalność, 

 estetyka. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD: 

 wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu 

www.biblioteka.womczest.edu.pl (zakładka: Lubliniec) oraz na portalu Facebook 

 zwycięzcy konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu wręczenia 

nagród. 

 

PLIKI DO POBRANIA:  

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela i Zgoda na publikację wizerunku 

nauczyciela 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i Zgoda na publikację wizerunku 

ucznia 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Szkołę Podstawową nr 1 w 

Lublińcu 

 Plakat 

 Karta zgłoszenia 

 

Kontakt: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia 

w Lublińcu, tel. 34 35 11 798 

 

Olimpia Zielińska - zielinska@womczest.edu.pl 

Anna Bidzińska-Kristof  - bidzinska@womczest.edu.pl 

Małgorzata Goinda - goinda@womczest.edu.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
 


