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REGULAMIN KONKURSU 

epistolograficznego „Opowiem Ci o Polsce…”  

według bohaterów znanych dzieł polskich malarzy  

realizowanego w ramach Kampanii „Po pierwsze bezpieczeństwo… ” 

 w roku szkolnym 2022/2023 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ogłasza się konkurs dla uczniów kl. VI-VIII szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych na list pod tytułem „Opowiem Ci o Polsce…” według bohaterów 

znanych dzieł polskich malarzy. 

2. Organizatorem konkursu epistolograficznego „Opowiem Ci o Polsce…” według 

bohaterów znanych dzieł polskich malarzy (dalej: konkurs) jest Śląska Kurator 

Oświaty (dalej: organizator). 

3. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii „Po pierwsze bezpieczeństwo…” 

w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka” w 2023 r. na obszarze województwa śląskiego. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

2. Świadome i bezpieczne spędzanie czasu, poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji 

dziecka, umiejętności intelektualnych – odkrywanie własnych możliwości twórczych. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalenie i popularyzacja wśród młodzieży 

szkolnej wielkich Polaków – malarzy obrazujących postaci i wydarzenia z historii 

naszego kraju, w kontekście bezpieczeństwa kraju na przestrzeni wieków.  

4. Wyzwalanie twórczej ekspresji, aktywności, kreatywności. 

5. Kształtowanie postaw obywatelskich, uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

własne i innych  poprzez wskazywanie cech stanowiących o bezpieczeństwie 

w różnych aspektach życia codziennego. 

6. Kształtowanie postaw szacunku dla dorobku kulturowego Polski. 

7. Rozwijanie kompetencji językowych. 

8. Popularyzowanie pozytywnego wizerunku Polski. 

9. Utrwalanie sztuki epistolografii. 

10. Utrwalanie pamięci o bohaterach, znaczących miejscach i wydarzeniach mających 

wpływ na dzieje Polski. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z województwa śląskiego. 

2. Prace konkursowe uczniowie realizują indywidualnie. Jeden uczestnik może złożyć 

jedną pracę. 

3. Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje dyrektor szkoły – załącznik nr 1. 

4. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace konkursowe. 

5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie 

w punkcie IV Przedmiot konkursu. 

6. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorską pracę, o tematyce zgodnej 

z przedmiotem konkursu. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich 

na rzecz Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
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IV. Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest praca pisemna w formie listu adresowanego do dowolnej 

rzeczywistej współczesnej nam osoby. 

2. Treść listu powinna realizować temat Opowiem Ci o Polsce… widzianej oczami 

postaci z wybranego obrazu. Autor listu wciela się w bohatera (postać) ze znanego 

dzieła polskiego malarza i opisuje wydarzenie lub postaci uwiecznione na obrazie. 

Opis powinien kończyć się przesłaniem, refleksją lub złotą myślą kierowaną 

do adresata, wynikającą z opisywanych wydarzeń i jednocześnie nawiązującą  

do współczesności i wolnej bezpiecznej Polski. 

3. Uczestnik ma prawo w dowolny sposób ująć powyższy temat.  

4. List powinien zostać napisany odręcznie, objętość listu: minimum 1 strona 

formatu A4. 

5. Praca konkursowa (list) powinna zostać umieszczona w kopercie zaadresowanej 

do wybranego adresata zgodnie z punktem 1. 

6. W swej treści praca konkursowa nie może zawierać elementów obraźliwych oraz treść 

nie może godzić w czyjeś dobre imię. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem – „List”. 

2. Koperta powinna zawierać:  

1) pracę konkursową - list w kopercie, 

2) Kartę Zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz Klauzulę informacyjną i Oświadczenie –    

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. TERMIN: koperty należy składać lub wysłać pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego) do 28 kwietnia 2023 r. na adres:  

 

                  Kuratorium Oświaty w Katowicach 

                  ul. Powstańców 41A 

                  40-024 Katowice 

 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, 

nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej. 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

6. Organizator nie zwraca prac. Prace są niszczone po zakończeniu roku szkolnego 

2022/2023. 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe/listy oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność pracy konkursowej z przedmiotem konkursu, 

2) zachowanie wymogów wskazanej formy wypowiedzi, 

3) estetyka, 

4) poprawność językowa, 

5) nawiązanie treści listu do dzieła malarza polskiego, 

6) przekazanie w treści listu przesłania, refleksji, złotej myśli adresatowi listu, 

7) zaadresowanie koperty do wybranego adresata. 

 

VII. Ocena prac konkursowych i wybór najlepszych prac konkursowych 

1. Organizator przewiduje ocenę prac w dwóch kategoriach:  

1) szkoła podstawowa kl. VI-VIII  

2) szkoła ponadpodstawowa. 
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2. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach 

w terminie do 20 maja 2023 r. 

 

VIII. Nagrody 

1. Dla trzech zwycięzców w każdej kategorii konkursowej przewidziane są dyplomy 

i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Śląskiego. 

2. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o innym podziale 

nagród. Decyzja organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

3. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Finał Kampanii (konferencję 

podsumowującą 30 maja 2023 r.), podczas którego wręczone zostaną nagrody 

przyznane w konkursie. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane 

osobiście i nie naruszają praw osób trzecich. 

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

wykorzystanie prac w ramach Kampanii „Po pierwsze bezpieczeństwo…” oraz 

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. 

5. Autorzy wyróżnieni w konkursie zachowują prawo do wykorzystania informacji 

o wygraniu niniejszego konkursu. 

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

ul. Powstańców 41A, starszy wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, Wydział Jakości 

Edukacji, tel.32/606 30 14. 

 


