
Regulamin konkursu plastycznego Śląsk to mój dom 

 

Konkurs plastyczny Śląsk to mój dom na plakat promujący Śląsk organizowany jest  

w roku obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich 

 

Cele: 

1. Kształtowanie poczucia więzi z regionem i jego historią. 

2. Uczczenie stulecia wybuchu powstań śląskich. 

3. Rozwijanie możliwości twórczych uczniów. 

4. Rozwijanie ekspresji twórczej.  

5. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

6. Popularyzowanie i wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

Forma: 

Konkurs jest dwuetapowy: 

I – etap rejonowy 

II – etap wojewódzki 

 

Kategorie:  

I - uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

II - uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

Zasady udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół. 

2. Zgłoszenia ucznia do konkursu (z dołączoną pracą wykonaną przez ucznia) dokonuje 

dyrektor szkoły (zał. 1) do właściwej delegatury Kuratorium Oświaty do 11 stycznia 

2020 r.
1
 

3. Do etapu rejonowego szkoła może zgłosić jedną pracę wyłonioną na terenie szkoły. 

4. Etap rejonowy organizowany jest przez właściwą delegaturę Kuratorium Oświaty
2
  

w terminie do 17 lutego 2020 r.  

5. Podanie wyników etapu rejonowego przez delegatury KO do Komisji Wojewódzkiej 

nastąpi w terminie do 25 lutego 2020 r. Komisje Rejonowe z delegatur KO przekażą 

protokół konkursu (wraz z pracami oraz kopiami zgłoszeń uczestników) zawierający: 

a. liczbę uczniów zgłoszonych do konkursu w delegaturze KO,  

b. liczbę uczestniczących w nim szkół, 

c. nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (po jednym 

przedstawicielu z każdej kategorii). 

6. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy eliminacji rejonowych 

w każdej kategorii. 

7. Komisja Wojewódzka wyłoni laureatów konkursu w terminie do 30 marca 2020 r. 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej 

www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „100-lecie powstań śląskich”. 

                                                             
1 Decyduje data stempla pocztowego 
2 Dane teleadresowe Delegatur Kuratorium Oświaty znajdują się na stronie 3 niniejszego regulaminu 

http://www.kuratorium.katowice.pl/


8. Przedmiotem konkursu jest plakat będący interpretacją hasła: Śląsk to mój dom. 

Plakat powinien być pracą indywidualną. 

9. Uwagi do realizacji: 

 praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, 

 praca powinna być interpretacją plastyczną hasła Śląsk to mój dom, 

 format pracy – A3 (Uwaga: praca nie powinna być zrolowana do wysyłki, może 

być jedynie delikatnie zgięta w połowie), 

 praca nie może zawierać elementów obraźliwych lub godzących w czyjeś dobre 

imię. 

 

Kryteria oceny pracy plastycznej: 

1. Zgodność z przedmiotem konkursu. 

2. Spełnianie kryteriów formalnych (elementy graficzne + informacja tekstowa). 

3. Oryginalność wykonania pracy. 

4. Estetyka wykonania pracy. 

 

Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci konkursu 

otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 

danych i wizerunku – w przypadku uzyskania tytułu laureata  - na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie 

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14 (wiz. Joanna Końska,  

st. wiz. Dorota Niedzielska-Barczyk). 

5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o  niniejszym 

konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

zobowiązuje się poinformować uczestników. 

7. Werdykt jurorów jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 

Delegatura w Bielsku-Białej 

43 - 300 Bielsko-Biała 
ul. Piastowska 44 

tel. (033) 812-26-45, fax (033) 822-81-75 

e-mail bielsko@kuratorium.katowice.pl 

Koordynator ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich: wiz. Ewa Ochwat 

  

Delegatura w Bytomiu 
41 - 902 Bytom 

ul. Antoniego Józefczaka 39 

tel. (032) 388-00-70 

e-mail bytom@kuratorium.katowice.pl 

Koordynator ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich: st. wiz. Ivetta Gajczyk-Werner 

  

Delegatura w Częstochowie 
42-200 Częstochowa 

ul. Sobieskiego 7 

centrala (034) 378-20-00, tel.(034) 378-23-34, 324-33-62, fax 324-54-71 

e-mail czestochowa@kuratorium.katowice.pl 

Koordynator ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich: wiz Edyta Świerczewska 

  

Delegatura w Gliwicach 
44-100 Gliwice 

ul. Warszawska 35 

tel. (032) 231-29-41, fax (032) 231-29-41 
e-mail gliwice@kuratorium.katowice.pl 

Koordynator ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich: st. wiz. Ewa Borys 

  

Delegatura w Rybniku 
44-200 Rybnik 

ul. 3-go Maja 27 

tel. (032) 422-38-02 
e-mail rybnik@kuratorium.katowice.pl 

Koordynatorzy ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich:  

st. wiz. Zofia Golińska, st. wiz. Ireneusz Komorowski 

  

Delegatura w Sosnowcu 

41-200 Sosnowiec 

ul. Krzywa 2 
tel.(032) 265-51-30, fax (032) 266-60-40 

e-mail sosnowiec@kuratorium.katowice.pl 

Koordynator ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich: wiz. Ewelina Niedziela 

  

Wydział Nadzoru Edukacji w Katowicach 

40-024 Katowice 

ul. Powstańców 41a 
tel. (32) 606-30-41, fax (32) 606-30-42 

e-mail kancelaria@kuratorium.katowice.pl 

Koordynator ds. obchodów 100-lecia powstań śląskich:  

st. wiz. Joanna Cesarz-Łężak, st. wiz. Krystyna Szymczyk 


