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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
 NA GRĘ PLANSZOWĄ, KARCIANĄ, EDUKACYJNĄ LUB INNĄ GRĘ TOWARZYSKĄ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA 
 

realizowanego w ramach projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla 

Friedricha Schinkla w gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach  

i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim 

 
 

I. NAZWA KONKURSU:  

„Wykreuj grę. Baw się i ucz z naszą historią ” 

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. PRZEDMIOT KONKURSU: 

1. Przedmiotem konkursu jest autorskie opracowanie i wykonanie gry o charakterze 
towarzyskim/rodzinnym, w dowolnej formie, której tematyką główną lub poboczną 
będzie tematyka dziedzictwa historycznego powiązanego z gminą Popielów i 
województwem opolskim i/lub również w ujęciu szerszym – krajowym  
i europejskim. Gra musi zawierać nawiązanie do dorobku historycznego architekta 
Karla Friedricha Schinkla, w tym dorobku architekta na terenie województwa 
opolskiego (w ramach projektu jednym z działań jest utworzenie szlaku architekta, 
na którym znajdują się zabytki w następujących lokalizacjach: Kurznie, Stare 
Siołkowice, Kluczbork, Biadacz k. Kluczborka, Brzeg, Strzelce Opolskie, Opole, 
Otmuchów – Wójcice, Nowy Las, Ozimek). 
 
Przykładowe formy możliwych do zaprojektowania gier: 

 gra planszowa, 

 gra karciana, 

 gra logiczna, 

 gra kościana, 

 łamigłówki, itp. 

2. Gra może mieć charakter dowolny, np. edukacyjny, przygodowy, towarzyski, 
rodzinny adresowany do wszystkich grup wiekowych lub dedykowany konkretnej 
grupie wiekowej. 

3. Gra może również łączyć tematyki i dyscyplinę np. dziedzictwo historyczne 
z kulturowym i przyrodniczym, tematykę historyczną ze sportem/ 
rekreacją/zabawą, itp. 
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4. Wykonanie gry z dowolnego materiału (np. papier, karton, drewno, tworzywa 
sztuczne, itp.) i w dowolnej technice (np. z wykorzystaniem grafiki komputerowej, 
rysunku, fotografii, modelarstwa, rzeźbiarstwa). Przy projektowaniu i wykonaniu 
gry dopuszcza się udział innych osób, m.in. rodziców, opiekunów, nauczycieli.  

IV. CELE KONKURSU 

1. Zachowanie poprzez zabawę i naukę dziedzictwa kulturowego i historycznego 
przede wszystkim gminy Popielów i województwa opolskiego, odnoszącego się 
również do dorobku architekta Carla Friedricha Schinkla na terenie gminy Popielów, 
województwa opolskiego i/lub Polski i Europy; 

2. Zainteresowanie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin tematyką lokalnego dziedzictwa 
historycznego, krajowego i europejskiego. 

3. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, 
architektonicznego i historycznego gminy Popielów, ale także całego województwa 
opolskiego, Polski i Europy. Istotnym elementem gry powinien być dorobek 
architekta Karla Friedricha Schinkla. Wskazane jest, aby był to dorobek z terenu 
województwa opolskiego (w tym gminy Popielów).  

4. Założeniem konkursu jest produkcja/wydruk gry na szerszą skalę, w celu promocji 
dziedzictwa gminy Popielów i całego województwa opolskiego (w przypadku 
pozyskania środków na ten cel w przyszłości).   

V. ADRESACI KONKURSU 

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież zamieszkała na terenie województwa 
opolskiego w wieku od 6 do 18 lat, które stworzą i wykonają autorską grę towarzyską 
zgodnie z pkt. III niniejszego regulaminy. 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA I WYKONANIE PRACY: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie opracowanej i wykonanej 
przez uczestnika konkursu gry, obejmującej również jej zasady/instrukcję 
prowadzenia gry.  

2. Gra powinna spełniać założenia określone w pkt III i IV niniejszego regulaminu. 

3. Gra powinna być opatrzona metryczką: 

 z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i miejscowością zamieszkania, 

 nazwą (tytułem) gry. 

4. Do gry powinny być załączone spisane i czytelne zasady gry.  

5. Do gry powinna być dołączona karta zgłoszenia uczestnictwa, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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VII. ZADANIA ORGANIZATORA: 

1. Rozpropagowanie konkursu na terenie gminy Popielów oraz województwa 
opolskiego, również przy pomocy lokalnych mediów, czasopism oraz szkół, 
przedszkoli i instytucji kultury. 

2. Bezstronna ocena projektów gier poprzez powołanie komisji konkursowej 
składającej się z 5 członków reprezentujących Organizatora oraz środowisko 
społeczne, kulturalne i edukacyjne gmin Popielów .  

3. Przedstawienie prac mieszkańcom gminy Popielów i całego województwa 
opolskiego poprzez publikację ich na stronach internetowych Urzędu i innych 
instytucji gminnych oraz pozagminnych (w tym również na funpage’ach). 

VIII. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Prace można składać od 2 do 30 listopada 2021 r. osobiście w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Popielowie lub wysyłając na adres: Urząd Gminy, ul. Opolska 13, 46-090 
Popielów (prace wysyłane pocztą/kurierem muszą dotrzeć do siedziby Urzędu 
najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 do godz. 15.30). 

Ocena prac przez komisję konkursową: do 6 grudnia 2021 r. 

Wręczenie nagród: do 10 grudnia 2021 r. – kontakt indywidualny z laureatami 
konkursu.  

IX. NAGRODY: 

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

I. Dzieci w wieku 6 – 9 lat;  

II. Dzieci i młodzież w wieku 10 – 18 lat.  

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

3. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zostaną przyznane upominki za uczestnictwo. 

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

X. 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 dziedzictwa Gminy Popielów i województwa opolskiego, tj. m.in. w 
materiałach promocyjnych, na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych.  

3. Udział w konkursie wiąże się z publikacją prac i wizerunku na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Popielowie – www.popielow.pl, funpage’u gminy Popielów danych 

http://www.popielow.pl/
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laureatów/uczestników w zakresie imię i nazwisko, szkoła, miejscowość. Prace oraz 
informacje o wynikach konkursu mogą być również publikowane  
w lokalnych czasopismach, na stronach internetowych partnerów projektu pn. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie 
Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-
informacyjne w województwie opolskim. 

XI. ZAŁĄCZNIK: 

1. Karta zgłoszenia uczestnictwa do konkursu wraz ze zgodami rodziców, opiekunów 
lub uczestników pełnoletnich i klauzulą RODO. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


