
 
Wojewódzki konkurs plastyczny  „Moja Mała Ojczyzna” 

 
 

Regulamin 
 

1. Organizatorzy konkursu: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 
 

2. Cele konkursu: 

 kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży,   

 zachęcenie uczniów do bliższego poznania miejsca zamieszkania i walorów 
regionu, w którym mieszkają, 

 inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań kreatywnych, 

 integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu, 

 rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. 
 
3. Uczestnicy 

Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i uczniów 
gimnazjów z terenu województwa pomorskiego.  
 

4. Zgłoszenie udziału (załącznik do Regulaminu): 
Ze względów organizacyjnych  niezbędne jest zgłoszenie szkoły/placówki do udziału w konkursie 
wraz z podaniem kategorii wiekowych uczestników. 
Wypełniony formularz  zgłoszenia  należy przesłać pocztą lub e-mailem  do dnia  31.01.2015 r. 
z dopiskiem lub tematem wiadomości:   
Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja Mała Ojczyzna”. 
 

I Kategoria     przedszkole: 5 i 6-latki oraz klasa „0” szkoły podstawowej;  
II Kategoria    klasy I – III szkoły podstawowej  
na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14. 80-401    
Gdańsk; e-mail: wypozyczalnia@pbw.gda.pl 

 
III Kategoria     klasy IV-VI szkoły podstawowej 

na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Filia w Bytowie,     
ul. Zamkowa 2. 77-100 Bytów;  e-mail: filia.bytow@pbw.slupsk.pl 
 

IV Kategoria    klasy I – III gimnazjum:  
     na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Filia w Lęborku 

     ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork ;  e-mail: filia.lebork@pbw.slupsk.pl 

  
 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

 praca  wykonana indywidualnie, 

 każda placówka może nadesłać maksymalnie  po  2  prace  z każdej kategorii 
wiekowej, 

 technika pracy – praca wykonana farbami, 

 format pracy – A3, 

 nie będą oceniane prace wykonane w innych technikach oraz formatach. 
 

6. Prace nie będą odsyłane. 
 

7. Nauczyciele lub opiekunowie podpisują w imieniu uczniów zgodę (załącznik) na 
przekazanie na rzecz Organizatorów praw do publikowania na stronach internetowych 
Organizatorów oraz w materiałach prasowych i medialnych prac uczniów związanych 
z organizowanym konkursem.  
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8.  Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie 
się podczas imprez finałowych zorganizowanych dla poszczególnych kategorii 
w następujących miejscowościach: 
 

I i II Kategoria w Gdańsku; 
III Kategoria w Bytowie; 
IV Kategoria w Lęborku. 
 
9. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście  lub przesłać pocztą  z dopiskiem -   

Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja Mała Ojczyzna” na jeden z podanych niżej 
adresów -  zgodne z kategorią wiekową:  

      I, II Kategoria  -  PBW w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk 
      III Kategoria - PBW w Słupsku – Filia Bytów, ul. Zamkowa 2, 77- 100 Bytów 
      IV Kategoria -  PBW w Słupsku – Filia Lębork, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork 
 

w terminie do 28 lutego 2015 r.  W przypadku wysłania prac pocztą   decyduje data stempla 
pocztowego. 

 
 

10.  Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje (wypełnia opiekun 
wraz z autorem pracy) : 

 
Tytuł pracy  

 

Krótki (max. 5 zdań) opis przedstawionej 
pracy* 
 

 

Imię i nazwisko autora pracy  
 

Wiek/klasa  
 

Adres szkoły/placówki (e-mail, telefon)  
 

Nazwisko nauczyciela/opiekuna i dane 
kontaktowe   

 
 

      * należy wypełnić wszystkie pola 

 
 

11. Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.  
Nagrody będą przyznawane oddzielnie w każdej kategorii wiekowej. 

 
12. Informacje dotyczące wyników konkursu zostaną przesłane e-mailowo do szkół/placówek 

biorących udział w konkursie. 
 
13. Szczegółowe  informacje o dacie i miejscu wręczenia nagród zostaną przekazane            

e-mailem lub  telefonicznie.   
 

14.  Kontakt z Organizatorami: 

 Koordynator PBW w Gdańsku – Aleksandra Kirczuk  
tel. 58 344-01-68 wew.110, e-mail:wypozyczalnia@pbw.gda.pl 

 Koordynator PBW w Słupsku – Grażyna Kikcio 
PBW w Słupsku – Filia Nr 1 w Bytowie 
tel. 59 822-20-10, e-mail:filia.bytow@pbw.slupsk.pl, Grażyna Kikcio 

 PBW w Słupsku – Filia Nr 3 w Lęborku 
ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork 
tel. 59 862-10-70, e-mail:filia.lebork@pbw.slupsk.pl 
 
 


