
 Regulamin Międzyszkolnego Konkursu " Ja i moja mała ojczyzna" 
 
    Postanowienia ogólne: 
 
1. Organizatorami konkursu są: 
- Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, 
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej Nałęczowie, 
- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. 
2. Konkurs obejmuje tematykę małych ojczyzn jako miejsca ważnego dla młodych  
ludzi ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, środowiska naturalnego, osób i wydarzeń 
istotnych dla społeczności lokalnej.  
 
    Cele konkursu: 
 
1. Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do regionu 
i do Polski. 
2. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej więzi oraz  tożsamości. 
3. Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego 
regionu  oraz popularyzowanie swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów. 
4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyzwalanie u nich twórczego myślenia. 
5. Promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli oraz szkół. 
6. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.  
 
    Zasady uczestnictwa 
 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu puławskiego, 
opolskiego, lubelskiego. 
2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: 
 
Kat. 1  
 
Konkurs plastyczny- Widokówka z mojej miejscowości 
Zawartość i treść 
• Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (technika malarska,  
rysunkowa max. do formatu A2, technika mieszana). Jedna osoba może przesłać  
maksymalnie 2 prace. 
• Prace powinny odnosić się do walorów przyrodniczych, obiektów, miejsc, symboli,  
zwyczajów uznanych przez uczestnika konkursu za istotne i charakterystyczne dla jego  
miejscowości. 
• Z drugiej strony widokówki należy przedstawić krótki (max 700 znaków) opis 
przedstawionych w pracy obiektów, miejsc, symboli itp.  
 
Kat. 2 
 
Konkurs literacki- Miejsca dla nas ważne 
Zawartość i treść 
• Prace literackie mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (wywiad, esej,  
reportaż, wspomnienie, kartka z pamiętnika, wiersz, formy mieszane np. wspomnienie  
i wywiad itp.), mogą być wzbogacone o prezentację multimedialną (max. 10 minut) lub  



uzupełnione zeskanowanymi zdjęciami z opisem w ilości max. 10 sztuk umieszczone  
na płycie CD. 
• Prace powinny odnosić się do istotnego miejsca dla uczestnika konkursu lub  
ważnego miejsca z dzieciństwa przedstawiciela innego  
pokolenia (rodzic, ciocia, wujek, dziadek, babcia, prababcia, sąsiad, sąsiadka itp.). Opis 
powinien zawierać uzasadnienie wyboru właśnie tego miejsca,  
wspomnienia chwil przeżytych w tym miejscu, odwołanie do emocji i doznań zmysłowych  
(dźwięki, zapachy, obrazy itp.), ewentualnie wskazanie znaczenia tego miejsca dla szerszej  
społeczności itp. 
• Miejsce wybrane przez ucznia powinno być miejscem zlokalizowanym w miejscowości,  
w której się wychowuje lub w najbliższej okolicy. 
 
Kat. 3 
 
Konkurs multimedialny- Atrakcje i walory mojej okolicy.  
Zawartość i treść 
• Praca w formie prezentacji multimedialnej przedstawiająca osobliwości, atuty,  wyjątkowe 
wydarzenia, ciekawe postacie, wszystko to czym może pochwalić się i poszczycić twoja 
miejscowość lub okolica.  
• Prezentacja powinna być dostarczona na podpisanej płycie CD wraz z załącznikami,  
o których mowa w pkt. 6 zasad uczestnictwa. Dopuszczalne formaty zapisu  
z rozszerzeniami: doc, docx oraz ppt, pptx 
 
Kat. 4  
 
Konkurs filmowy- Jeden dzień z historii miejscowości 
• Praca w formie filmu stanowiącego reportaż. Film powinien zawierać relacje prawdziwych  
świadków oraz wplecioną w film autentyczną dokumentację wydarzeń/miejsc/tradycji  
(np. zdjęcia, ordery, rękodzieło, dokumenty archiwalne). Film może zawierać wywiady  
z ekspertami, rekonstrukcje zdarzeń i obrzędów itp. 
• Film musi stanowić jedną całość w przedziale czasowym 5-10 minut. Maksymalna wielkość  
pliku 600 MB. Preferowane formaty zapisu: mp4,  avi, mpeg, m4v, mp4v,  wmv, rmvb.  
Film powinien być dostarczony na podpisanej płycie CD wraz z załącznikami, o których 
mowa w pkt. 6 zasad uczestnictwa.  
 
3. Prace nadesłane na konkurs w kategoriach plastycznej, literackiej muszą  
być pracami indywidualnymi, w kategorii filmowej oraz multimedialnej mogą stanowić prace 
zbiorowe maksymalnie 3 uczniów. Wszystkie prace  nie mogą być wcześniej publikowane 
 i przedstawiane na innych konkursach, wykonane własnoręcznie pod kierunkiem 
nauczyciela. 
4. Każdy z uczestników musi mieć swojego opiekuna w osobie nauczyciela szkoły, którą 
będzie reprezentował. 
6. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) oraz zgodę rodziców  
na udział w konkursie (zał. nr 2). 
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest  
równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora,  
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 
8. Praca ma być podpisana własnoręcznie przez autora pełnym imieniem i nazwiskiem. 
10. Prace niespełniające w/w warunków nie będą zakwalifikowane do konkursu. 



 
   Termin i miejsce składania prac 
 
Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2016. 
Ostateczny termin składania prac: 21 listopada 2016. 
Ogłoszenie wyników: do 21 grudnia 2016. 
1. Prace należy składać w zamkniętych kopertach na adres :  
 Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
 ul. B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów,z dopiskiem : Konkurs „Ja i moja mała ojczyzna” 
 – kategoria literacka/plastyczna/multimedialna/filmowa (wybrać właściwą kategorię). 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas  
przesyłki. 
 
Kontakt w razie pytań: 
Bożena Kursa kom. do pracy 669601777,  kom. prywatna 882109720, lub drogą 
elektroniczną na adres: b.kursa@zeromskilo.pl 
Jolanta Woźniakowska kom. do pracy 669601777,  kom. prywatna 793680917, lub drogą 
elektroniczną na adres: j.wozniakowska@zeromskilo.pl  
 
    Organizacja konkursu 
 
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będą trzy niezależne Komisje: plastyczna, literacka, 
multimedialno-filmowa. 
2. Kryteria oceny prac : 
Kat. 1- plastyczna 

 trafność tematu; 
 estetyka wykonania; 
 pomysłowość, kreatywność; 
 poprawność warsztatowa; 
 wiarygodność; 
 ogólne wrażenie artystyczne; 

Kat. 2- literacka 
 trafność tematu; 
 estetyka wykonania; 
 pomysłowość, kreatywność; 
 poprawność warsztatowa; 
 wartość merytoryczna; 
 wiarygodność; 

Kat 3 i 4- multimedialna i filmowa 
 trafność tematu; 
 estetyka wykonania; 
 pomysłowość, kreatywność; 
 poprawność warsztatowa;  
 wartość merytoryczna; 
 wiarygodność; 
 zasadność użytych form przekazu i ich rozmaitość - konkurs filmowy 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. 
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 21 grudnia 2016 roku na stronie internetowej  



http://www.zeromskilo.pl 
5. Laureaci konkursu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o terminie i miejscu  
wręczenia nagród. 
6. Organizatorzy przewidują zorganizowanie prezentacji pokonkursowej. Informacja  
o prezentacji podana będzie na stronie internetowej, jw. 
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2017 roku. Osoby nagrodzone 
 w czasie oficjalnego podsumowania konkursu zobowiązane będą do krótkiej ( max.  5 min.) 
prezentacji swoich prac ( komentarz dotyczący wyboru tematu i formy pracy, a także 
przebiegu realizacji). 
8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc w każdej  
z kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  
9. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, nagród za równorzędne 
miejsca.  
.Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu konkursu. 
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
3. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej http://www.zeromskilo.pl 
 


