Regulamin III Konkursu
pt. „Gmina Kobierzyce – Moja Mała Ojczyzna”
I. ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Kobierzycki Ośrodek Kultury (KOK), zwany dalej Organizatorem.
II. KATEGORIE KONKURSU
Gminny Konkurs „Gmina Kobierzyce – Moja Mała Ojczyzna” jest organizowany w trzech kategoriach:
 plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z klas 0 - III (kat. 0 - I i kat. II - III), z klasy VII szkół
podstawowych oraz klas II - III gimnazjów (konkurs indywidualny),
 fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI (konkurs indywidualny),
 wiedzy o gminie Kobierzyce dla uczniów gimnazjów z klas II-III oraz dla uczniów klasy VII szkół
podstawowych (konkurs drużynowy).
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III. CELE KONKURSU
Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.
Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Kobierzyce.
Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy.
Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.
Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

IV. KONKURS PLASTYCZNY
1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 0 - III (kat. 0 - I i II - III),
klasy VII szkół podstawowych oraz dla klas II-III gimnazjów, a także do dzieci korzystających ze świetlic profilaktyki środowiskowej z terenu gminy Kobierzyce i sekcji plastycznej KOK (w tych samych kategoriach wiekowych).
2. Prace mogą być wykonane następująco:
 klasy 0 - I (format A4) korzystają z następujących technik plastycznych: wycinanka, wyklejanka,
bibuła, plastelina, skrawki materiału, włóczka, artykuły spożywcze typu ryż, kasza, groch,
 klasy II - III (format A4) korzystają z następujących technik plastycznych: farby plakatowe, akwarelowe, kredka,
 klasa VII szkół podstawowych i klasy II-III gimnazjów (format A4, A3) korzystają z następujących
technik plastycznych: ołówek, węgiel, sepia (brązowa kredka).
3. Prace powinny być wykonane na papierze (papier z bloku rysunkowego lub technicznego) w formacie A3 i A4 (w zależności od klas) – prace płaskie.
4. Organizator pozostawia uczestnikom swobodę w interpretacji tematu tak, by mogli wykorzystać
swoją kreatywność i oryginalność spojrzenia, wyrażając je w formie prac plastycznych,.
5. Każda klasa lub świetlica profilaktyki środowiskowej i sekcja plastyczna mogą zgłosić do Konkursu
5 najlepszych prac. Dzieci nie mogą wziąć udziału w Konkursie zarówno w świetlicy jak i w szkole.
Wybierają jedną jednostkę delegującą.
6. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być oznakowane w następujący sposób:
• imię i nazwisko uczestnika Konkursu, wiek,
• nazwa i dokładny adres szkoły/świetlicy profilaktycznej oraz klasa,
• nazwisko nauczyciela/instruktora/opiekuna dziecka, telefon i e-mail,
• krótki opis pracy (co przedstawia, gdzie się znajduje przedstawiony obiekt, itp.)
• tytuł pracy
7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.
8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 klasy 0 - I (szkoły podstawowe)
 klasy II – III (szkoły podstawowe)
 klasa VII szkół podstawowych oraz klasy II - III gimnazjów
9. Dla autorów najlepszych prac przewiduje się nagrody rzeczowe.
10. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do 10.05.2018 r.
11. Oceny prac plastycznych dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Od
decyzji jury nie przysługuje odwołanie. W przypadku równego podziału głosów przewodniczący jury
ma głos decydujący o wyniku Konkursu.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2018 r.
13. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 02.06.2018 r., o czym Organizator zawiadomi uczestników Konkursu.
V. KONKURS FOTOGRAFICZNY
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotoreportażu składającego się z 6 fotografii wykonanych techniką cyfrową, przedstawiających interesujące miejsca w gminie Kobierzyce.
2. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów klas IV -VI szkół podstawowych oraz do dzieci
korzystających ze świetlic profilaktyki środowiskowej z terenu Gminy Kobierzyce i sekcji plastycznej
KOK (w tych samych kategoriach wiekowych). Pracę wykonuje jedna osoba.
3. Każda klasa lub świetlica profilaktyki środowiskowej może zgłosić do Konkursu trzy prace. Dzieci
nie mogą wziąć udziału w Konkursie zarówno w świetlicy jak i w szkole. Wybierają jedną jednostkę delegującą.
4. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe w formatach: 15cm x 20cm lub 15cm x
21 cm lub 15 cm x 23 cm .
5. Fotografie z krótkim opisem uczestnik Konkursu nakleja na brystol w wymiarze 50 cm x 70 cm (pionowo).
6. Każdy fotoreportaż powinien zawierać dane:
• imię i nazwisko uczestnika Konkursu, wiek,
• nazwa i dokładny adres szkoły, klasa,
• nazwisko nauczyciela/instruktora ucznia,
• informację, gdzie znajdują się sfotografowane obiekty.
7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.
8. Dla autorów najciekawszych fotoreportaży przewiduje się nagrody rzeczowe.
9. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do 10.05.2018 r.
10. Oceny fotoreportażu dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Od
decyzji jury nie przysługuje odwołanie. W przypadku równego podziału głosów przewodniczący jury
ma głos decydujący o wyniku konkursu.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2018 r.
12. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 02.06.2018 r., o czym Organizator zawiadomi
uczestników Konkursu.
VI. KONKURS WIEDZY O GMINIE KOBIERZYCE
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz klas II - III gimnazjów.
2. Drużyny składają się z uczestników następujących klas:
 klasa VII szkół podstawowych (4 osoby)
 klasa II gimnazjów (4 osoby)
 klasa III gimnazjów (4 osoby)

3. Konkurs ma formę quizu. Zawodnicy odpowiadać będą na pytania, pracować z mapą lub tekstem źródłowym.
4. Zgłoszenia drużyn należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018 r.
5. Konkurs odbędzie się 28.05.2018 r. o godz. 11.00 w KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7).
6. Dla najlepszych drużyn przewiduje się nagrody rzeczowe.
7. Literatura, z której należy się przygotować:
 Strategia
Gminy
Kobierzyce
z
dnia
31.08.2012
r.
http://ugk.pl/files/pdfy/20120914_MP_strategia_rozwoju_lokalnego_sierpien_2012.pdf.
 M. Miniewicz, D. Waligóra, M. Wolny: „Kobierzyce przewodnik po gminie”, Kobierzyce 2005.
 W. Fabisiak, J. Tyszkiewicz, P. Wiszewski, R. Żerelik: „Dzieje Powiatu Wrocławskiego” Wrocław 2002.
 P. Wiszewski, R. Żerelik: „Wielkie zmiany wiejskiego świata. Monografia historyczna gminy Kobierzyce do 2014”.
Kobierzyce, Wrocław 2015.
 M. Perzyński: „Dolnego Śląska skarby, osobliwości i cuda”, Wrocław 2003.

8. Oceny konkursu wiedzy dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. W przypadku równego podziału głosów przewodniczący jury ma głos decydujący o wyniku konkursu.
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VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Prace, które nie spełnią opisanych wymogów (format, tematyka) nie wezmą udziału w Konkursie.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie określonym przez Organizatora.
Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej KOK: www.kulturakobierzyce.pl , tel. kontaktowy: 71/311-12-00 wew. 27.
Prace konkursowe z kategorii „Konkurs plastyczny” i „Konkurs fotograficzny” oraz skład drużyny
„Konkursu wiedzy o Gminie Kobierzyce” wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:
Kobierzycki Ośrodek Kultury
ul. Ludowa 7
55-040 Kobierzyce
z dopiskiem w zależności od rodzaju konkursu:
 III Konkurs „Gmina Kobierzyce – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs plastyczny
 III Konkurs „Gmina Kobierzyce – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs fotograficzny
 III Konkurs „Gmina Kobierzyce – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs wiedzy o Gminie Kobierzyce”
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 z późn. zm. i z 25 listopada 2015 r. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami).
Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

