
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PN. „Jak wyobrażasz sobie życie w obozie powstańców na                       

Kobylich Górach w Tarnogórze’’ 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry. Konkurs realizowany jest 

w ramach projektu pod nazwą ,, Upowszechnienie wiedzy na temat Powstania Styczniowego 

oraz jego bohaterów wśród mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Zadanie 

dofinansowano ze środków Biura ,, Niepodległa’’ w ramach Programu Dotacyjnego 

,,Powstanie Styczniowe 1863-1864”. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu plastycznego pn. „Jak wyobrażasz sobie życie 

w obozie powstańców na Kobylich Górach w Tarnogórze”.  

2. Prace można składać od dnia 15 marca do dnia 29 marca 2023 roku. 

3. Celem konkursu jest kształtowanie i pogłębianie wiedzy na temat lokalnej historii Powstania 

Styczniowego, wzmocnienia tożsamości lokalnej wśród uczniów z terenu Miasta i Gminy 

Nowa Sarzyna. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 z terenu Miasta i Gminy 

Nowa Sarzyna 

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIOE I JEGO PRZEBIEG 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4. Praca może zostać 

wykonana dowolną techniką (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, itp.). Przez pracę 

konkursową należy rozumieć plakat o tematyce historycznej, którego motywem przewodnim 

będzie przedstawienie życia w obozie powstańców na Kobylich Górach w Tarnogórze. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

3. Pracę należy opatrzyć na odwrocie następującymi danymi: 

a) tytuł pracy, 

b) imię i nazwisko autora, 

c) nazwa szkoły, 

d) klasa, 

e) telefon kontaktowy. 

4. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1). 



5. Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adresem:  

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul.  Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna 

(decyduje data wpływu, pokój nr 315) 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek 

przesyłanych pocztą. 

 

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Złożone prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką konkursu, zawartości 

merytorycznej oraz  kreatywności autora. 

2. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez Organizatora. Rozstrzygnięcie 

i ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie do dnia 7 kwietnia 2023 r.. 

3. W ramach konkursu jury wyłoni pięciu laureatów indywidualnych, którzy otrzymają 

równorzędne nagrody, w postaci kart podarunkowych do sklepu Decathlon.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 

www.tarnogora.info.pl oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

5. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę. 

http://www.tarnogora.info.pl/

