
Regulamin konkursu ”Gmina Boguchwała - moje miejsce na Ziemi” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka  

w Boguchwale. 

2. Konkurs obejmuje tematykę moje miejsce na Ziemi jako miejsca ważnego dla 

młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem historii, obiektów, osób, a także 

przyrody, architektury, ciekawych miejsc. 

3. Prace powinny dotyczyć Gminy Boguchwała. 

4. Konkurs jest kierowany do uczniów z terenu Miasta i Gminy Boguchwała. 

 

Cele konkursu: 

 Zainteresowanie dzieci i młodzieży ich rodzinnym miastem. 

 Zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku Gminy i Miasta 

Boguchwała. 

 Kultywowanie pamięci poprzez historie i pamiątki przekazywane w rodzinie  

z pokolenia na pokolenie. 

 Skierowanie uwagi uczniów na ich ciekawe miejsca. 

 Uwrażliwienie na piękno zabytków. 

 Promocja twórczo działających szkół, ośrodków kultury. 

 Wyróżnienie uczniów wykazujących się wiedzą o swoim miejscu zamieszkania. 

 Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej 

twórczości literackiej. 

 Rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, wrażliwości, wyobraźni oraz 

różnych form twórczości artystycznej. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: 

Kategoria 1) Konkurs plastyczno – literacki - uczniowie klas I- III szkoły podstawowej  -

“Gmina Boguchwała-moje miejsce na Ziemi ”.  

1. Przedmiotem konkursu dla tej grupy wiekowej jest stworzenie pracy plastycznej – 

„Miejsce, które warto zobaczyć, które Cię zachwyciło w Gminie Boguchwała” 

2. Charakterystyka prac konkursowych:  

-format zgłaszanych prac – A4, 

-technika plastyczna – dowolna (np. rysunek kredkami, szkic ołówkiem, użycie 

farb, flamastrów oraz innych wybranych przez autora pracy narzędzi 

plastycznych), 



- praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria: powinna być wykonana 

odręcznie, samodzielnie i indywidualnie,  

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, 

4. Szkoła dokonuje wewnętrznej selekcji prac i przesyła do organizatora maksymalnie 

6 prac. 

5.  Na odwrocie pracy należy umieścić informacje dotyczące tytułu pracy, 

danych autora (wiek, klasa, nazwa szkoły), 

6. Praca konkursowa powinna być przesłana (w formie oryginalnej) na adres 

organizatora lub złożona w sekretariacie SP Boguchwała do dnia 31 maja 2022 r. 

Kategoria 2) Konkurs wiedzy-“Gmina Boguchwała-moje miejsce na Ziemi ”. – uczniowie 

klas 4 – 6 szkoły podstawowej.   

Zasady ogólne: 

1. Każda szkoła typuje w eliminacjach szkolnych 2 uczestników do udziału w 

konkursie. 

2. 10 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 wytypowani uczestnicy przystępują do 

wykonania testu jednokrotnego wyboru w szkole Podstawowej w Boguchwale. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania testu należy podpisać pracę imieniem i 

nazwiskiem. 

4. Organizatorzy przewidują I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, pozostali otrzymują 

pamiątkowe dyplomy. Przy braku możliwości ustalenia kolejności zajmowanych 

miejsc – jury może zarządzić dodatkową turę pytań (ustnie). 

5. Zgłoszenia zainteresowanych konkursem należy przesłać elektronicznie na adres 

organizatora kana2105@wp.pl do dnia 31 maja 2022 r. 

Kategoria 3) Konkurs literacko- historyczny“ Gmina Boguchwała-moje miejsce na Ziemi ”. 

-uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej.  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy 

dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach. 

2. Każda szkoła do udziału w konkursie kwalifikuje 3 prace literackie w formie 

opowiadania lub kartki z pamiętnika odnoszące się do miejsca zamieszkania 

uczestnika i wspomnień przedstawiciela starszego pokolenia (rodzic, ciocia, wujek, 

dziadek, babcia, prababcia, pradziadek, sąsiad, sąsiadka). 

3. Prace powinny zawierać uzasadnienie wyboru miejsca, wspomnienia chwil 

przeżytych w tym miejscu, odwołanie do emocji i doznań zmysłowych, 

ewentualnie wskazanie znaczenia tego miejsca dla szerszej społeczności itp. 

4. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres 

organizatora lidialesiak@poczta.onet.pl w terminie do 31 maja 2022 r. 

Wymagania: czcionka Times New Roman rozmiar 14, maksymalnie 4 strony 

formatu A4. 

5. Do pracy należy dołączyć informacje: 

6. tytuł pracy, 

7. imię i nazwisko, wiek autora, 

8. nazwa i adres szkoły, 

mailto:kana2105@wp.pl
mailto:lidialesiak@poczta.onet.pl


9. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, 

10. zgoda na publikację. 

 

III. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY 

1. Prace oceniane będą przez powołanych przez organizatorów członków jury. 

2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, ogólny wyraz artystyczny, estetyka pracy, 

poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność, poprawność ortograficzna, stylistyczna 

i językowa. 

IV. NAGRODY 

1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody i trzy wyróżnienia. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora 

i sponsorów, a pozostali uczestnicy dyplomy. Nauczyciele otrzymują pisemne 

podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu ( prosimy o podanie 

opiekuna uczestników konkursu). 

3. Ogłoszenie wyników konkursu 10 czerwca 2022 r. ok. godz. 12:00. Informacje 

będą również dostępne na stronie internetowej szkoły. 

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 

osobowych do celów Konkursu. 

4. Prace pozostają przez pewien okres w posiadaniu organizatora (możliwość ekspozycji na 

wystawie pokonkursowej). Po tym czasie mogą być odebrane przez autorów.  

Bibliografia: 

1. „Ludzie, osobowości miasta i gminy Boguchwała. Słownik biograficzny”, Wnęk 

S., Boguchwała 2013 

2. „Przewodnik po Gminie Boguchwała”, Wiktor A., Wnęk S., 1998 

3. „Gmina Boguchwała. Nie tylko przewodnik”, Wiktor A., Wnęk S., Krosno 2008 

4. „Szkice z dziejów Boguchwały”, Wnęk S., Boguchwała 2015 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

                                                                          Organizatorzy konkursu 
 

 

 



Załącznik nr 1      

 

Zgoda na uczestnictwo w konkursie ”Gmina Boguchwała - moje miejsce na Ziemi” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………….           

                                                                                                            (imię  i nazwisko) 

ucz…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                               (nazwa Szkoły) 

w konkursie ”Gmina Boguchwała - moje miejsce na Ziemi” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Boguchwale. 

 Zapoznałam/ łem się i  w pełni akceptuję regulamin konkursu.  

 

………….……………………………………..……………… 

( data i czytelny podpis opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 


