
Regulamin Konkursu Plastycznego
„Śladami bohaterów Powstań Śląskich”

1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Śladami bohaterów 
Powstań Śląskich”, który jest finansowany z programu „Rozgrzewamy 
Polskie Serca” przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

2. Organizator:
Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna „Powstaniec Śląski” w Wodzisławiu 

Śląskim oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
3. Cele konkursu:
- uczczenie 100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski
- promocja historii Powstań Śląskich i lokalnych bohaterów działalności 

patriotycznej i walk powstańczych
- rozwijanie zainteresowania historią Śląska i Polski wśród młodzieży
- rozwijanie zdolności artystycznych i wrażliwości społecznej młodzieży
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi.
4. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikami konkursu mogą być młodzi ludzie w wieku szkolnym: konkurs 

będzie się odbywał w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe klasy
I-IV (do 10 lat), szkoły podstawowe klasy V-VIII (do 15 lat)

- prace należy nadesłać do 16 maja 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data 
wpływu do siedziby MOK) na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Traugutta 1
44-370 Pszów

- technika wykonania prac jest dowolna, będą one oceniane w trzech 
kategoriach: prace plastyczne, prace fotograficzne i prezentacje 
multimedialne 

- format prac fotograficznych i plastycznych nie powinien być mniejszy niż 
A4 i większy niż A3

- prezentacje multimedialne nie powinny być dłuższe niż 5 minut zapisane 
na płytach CD lub DVD w powszechnie używanych formatach

- prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą i 
adresem placówki, której jest uczniem lub podopiecznym

4. Postanowienia końcowe:
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania 

prac konkursowych w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we 
wszelkich innych wydawnictwach



- wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej 
podczas realizacji projektu

- prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów konkursu
- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, o rozdziale nagród 

zadecyduje Komisja Konkursowa
- zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu
- kwestie sporne rozstrzyga i interpretacji zapisów regulaminu dokonuje 

jego organizator
- regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie MOK w Pszowie, zostanie 

również zamieszczony na jego stronie internetowej: www.mokpszow.pl oraz na
stronie internetowej GRH Powstaniec Śląski https://www.facebook.com/GRH-
Powstaniec-%C5%9Al%C4%85ski-193259317486990/

- ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 
maja 2022 r. podczas Festynu Powstańczego organizowanego w ramach 
projektu „Śladami bohaterów Powstań Śląskich”.
- udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez GRH Powstaniec Śląski i MOK Pszów dla celów konkursu.
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