
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY POPIELÓW 
 

I. CELE KONKURSU: NAZWA KONKURSU: 

„Moja miejscowość, moja gmina – mój świat dziś i za 10 lat” 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

URZĄD GMINY POPIELÓW 
46-090  Popielów,  ul. Opolska 13 
tel.: 77/ 42 75 822 fax: 77/ 42 75 838  

www.popielow.pl     

III. CELE KONKURSU 

1. Zainteresowanie dzieci z terenu gminy Popielów ich najbliższym otoczeniem 
i sprawami lokalnych społeczności. 

2. Propagowanie idei samorządności wśród najmłodszych Mieszkańców gminy, zasad 
życia społeczno-kulturalnego w lokalnych społecznościach, dziedzictwa 
historycznego. 

3. Promocja gminy oraz działań samorządu w najbliższym dziesięcioleciu 
w kontekście opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030” 
i innych dokumentów strategicznych i programowych gminy. 

IV. ADRESACI KONKURSU 

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież uczęszczające w roku szkolnym 2019-2020 
do klas I – VIII szkół podstawowych. 

Uczestnikami mogą być dzieci: 

1. mieszkające na terenie gminy Popielów, ale uczęszczające do klas I – VIII 
w szkołach poza terenem gminy Popielów; 

2. uczące się w szkołach podstawowych na terenie gminy Popielów (uczniowie PSP 
Karłowice, PSP Popielów i PSP Stare Siołkowice) z klas od I – VIII (meldunek 
dziecka na terenie gminy nie jest wymagany). 

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WYKONANIE PRACY: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie wykonanej samodzielnie 
pracy plastycznej przedstawiającej miejscowość/miejscowości gminy Popielów – 
dziś i w przyszłości.  

2. Prace powinny dotyczyć miejscowości gminy Popielów i przedstawiać je 
w następujący sposób (do wyboru): 

 miejscowość/miejscowości w czasie teraźniejszym,  

 miejscowość/miejscowości w czasie teraźniejszym i w przyszłości, 



 
 miejscowość/miejscowości w przyszłości. 

3. Praca na odwrocie powinna być opatrzona: 

 imieniem i nazwiskiem autora oraz wiek i klasa, 

 tytułem z którego wynika jakiej/jakich miejscowości praca dotyczy, np. 
„Popielów – miejscowość moich marzeń”, „Kurznie dziś i za 10 lat”, itp.  

4. Technika pracy dowolna, np. praca rysowana, malowana, wydzieranka, grafika 
komputerowa, itp. Metoda przedstawienia pracy – praca płaska. 

5. Format A4 lub A3. 

6. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia uczestnictwa, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

VI. ZADANIA ORGANIZATORA: 

1. Rozpropagowanie konkursu na terenie gminy Popielów przy pomocy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Popielowie i Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki 
i Rekreacji w Popielowie oraz szkół podstawowych w Karłowicach, Popielowie 
i Starych Siołkowicach. 

2. Bezstronna ocena prac poprzez powołanie komisji konkursowej w skład której 
wejdą przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie, 
Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, jednej ze 
szkół podstawowych z terenu gminy, Urzędu Gminy w Popielowie oraz jednego 
z sołectw. 

3. Przedstawienie prac Mieszkańcom gminy na stronach internetowych Urzędu 
i innych instytucji gminnych (w tym również na funpage’ach Urzędu Gminy 
i jednostek podległych) oraz wykorzystywanie prac do promocji w materiałach 
i dokumentach opracowywanych przez Urząd Gminy w Popielowie lub innych 
podległych instytucji. 

VII. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Prace można składać: od 22 czerwca – 17 lipca 2020 r. 

Miejsce składania prac wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa – urna w przedsionku 
Urzędu Gminy Popielów. 

Ocena prac przez komisję konkursową: do 28 lipca 2020 r. 

Wręczenie nagród: 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie (Urząd 
Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród, z uwagi na okres 
wakacyjny). 

VIII. NAGRODY: 

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

I. Klasy I – III (w roku szkolnym 2019/2020) 

II. Klasy IV – VIII (w roku szkolnym 2019/2020) 



 
2. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce oraz 

maksymalnie 2 wyróżnienia – w sumie do 10 nagród. 

3. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zostaną przyznane upominki za uczestnictwo. 

4. W ramach konkursu zostaną wręczone dyplomy pamiątkowe oraz przyznane 
nagrody rzeczowe. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POSTĘPOWANIE Z PRACAMI PO ZAKOŃCZENIU 
KONKURSU: 

1. Po zakończeniu konkursu złożone prace plastyczne zostaną złożone w archiwum 
Urzędu Gminy w Popielowie. 

2. Wszystkie złożone prace przechodzą na własność Urzędu Gminy w Popielowie. Ich 
złożenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystane w ramach 
promocji Gminy Popielów, tj. m.in. w materiałach promocyjnych, na stronach 
internetowych Urzędu Gminy i w mediach społecznościowych, w dokumentach 
strategicznych i programowych opracowywanych przez Urząd Gminy w Popielowie 
oraz inne instytucje gminne.  

3. Udział w konkursie wiąże się z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Popielowie – www.popielow.pl i funpage’u gminy Popielów danych 
laureatów/uczestników w zakresie imię i nazwisko, szkoła, miejscowość. 

X. ZAŁĄCZNIK: 

1. Karta zgłoszenia uczestnictwa do konkursu wraz ze zgodami rodziców lub 
opiekunów. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.popielow.pl/

