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Wieliczka, marzec 2017r. 



REGULAMIN KONKURSU  

I. Patronat:  

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka  

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 

 

II. Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie 

  

Współorganizatorzy: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego 

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce  

 

III. Cele konkursu:  

*rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycją i historią swojej 

miejscowości i gminy  

*rozbudzanie u młodych poczucia odpowiedzialności za stan zabytków i miejsc pamięci  

*ukazanie piękna naszej gminy  

*kształcenie umiejętności dostrzegania piękna najbliższej okolicy  

*prezentacja talentów artystycznych dzieci i młodzieży  

 

IV. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży / przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjalnych/ z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.  

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

Plastyczny - technika pracy dowolna, zgodna z tematem. Format nie mniejszy niż A4 nie 

większy niż A1, natomiast wielkość pracy przestrzennej dowolna.  

Fotograficzny - każdy uczestnik może przedstawić na konkurs zdjęcia w formacie nie 

mniejszym niż  13×18 w formie papierowej  

1. Każda praca konkursowa ma zawierać krótki opis: 

 * miejsce lokalizacji przedstawionego obiektu, historia i okoliczność powstania, rok 

założenia, założyciel, legenda /jeśli istnieje/ z nią związana.  

* kto się obecnie opiekuje tym miejscem, czy jest miejscem kultu, spotkań, nabożeństw. 

 



2. Dopuszcza się prace w grupach 2 osobowych.  

3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.  

4. Prace nie powinny być nigdzie wcześniej prezentowane.  

5. Do każdej pracy należy przygotować metryczkę/ załączoną do regulaminu/ zawierającą: 

Imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, nr tel, nazwisko opiekuna/ rodzica oraz zgoda rodzica 

na przetwarzanie danych osobowych.  

Prace konkursowe uczestnicy winni złożyć w Szkole Podstawowej w Mietniowie do 27 

kwietnia /czwartek/ 2017 r do godziny 17.00  

 

VI. Podsumowanie konkursu i nagrody:  

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac konkursowych.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.  

3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Przewiduje się wyróżnienie specjalne dla   

opiekuna za współpracę, zaangażowanie i przygotowanie uczestników konkursu.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.  

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 maja 2017r. Laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 

Mietniowie /www.spmietniow.edupage.org/  

6. Rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia specjalnie zorganizowanej wystawy 16 maja o 

godzinie 10.30 w Świetlicy Środowiskowej w Mietniowie.  

7. Organizatorzy zastrzegają prawo do wykorzystania przez Urząd Miasta i Gminy w 

Wieliczce wybranych prac do wydawnictw promocyjnych i albumowych Gminy.  

Osoba kontaktowa w sprawie konkursu: Małgorzata Przetaczek malprzet@wp.pl  

             Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!  



Oświadczenie  

 

Ja niżej podpisany ….…………………….(imię i nazwisko opiekuna) na podstawie art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych niniejszym wyrażam 

zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wykonanej pracy 

……………………………………..(imię i nazwisko autora pracy) we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka z możliwością zamieszczenia 

imienia i nazwiska autora.  

 

 

………………………………. ………………                            ………………………….. 

Data i podpis autora pracy i opiekuna                                      telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

Metryczka pracy: 

 

Której kapliczki dotyczy praca…………………………………………… 

Gdzie się znajduje………………………………………………………… 

Kto sprawuje opiekę nad kapliczką………………………………………. 

Krótka historia/ czas powstania, okoliczności, założyciel-fundator, legenda 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


