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Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu 

 

 „PATRIOTYZM, NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA” W ODSŁONIE WIOSENNEJ  
– PT. MAJOWE ŚWIĘTA W PIEŚNI, POEZJI, PROZIE I SZTUKACH 

PLASTYCZNYCH. 
 

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE 
PREZYDENT MIASTA ŻORY 

 
Konkursy skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i 

szkół ponadgimnazjalnych 
 
Majowe święta w rozumieniu konkursów to:  

1. Święto Pracy - 1 maja  
2. Dzień Flagi - 2 maja  
3. Konstytucja 3 maja  
4. 2/3 maja - III Powstanie Śląskie, przyłączenie Żor do Polski 

 
Cele konkursu  
Celem konkursu jest pokazanie postawy patriotycznej nie tylko w specjalny i odświętny sposób, 
ale i w obywatelskiej obowiązkowości. Udział w konkursach jest okazją do kształtowania uczuć 
patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z 
miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania 
patriotycznego młodego pokolenia poprzez aktywność artystyczną taką jak: recytacja poezji i 
prozy, twórczość plastyczną i śpiew.  Konkurs ma być okazją do przywrócenia zbiorowej pamięci 
narodowej, majowych polskich pieśni patriotycznych oraz pielęgnowania historii regionu 
śląskiego.  
Radosne obchodzenie świąt narodowych powinno towarzyszyć wszystkim majowym świętom. 
 

Zapraszamy do udziału w następujących konkursach  
– pt. Majowe święta w pieśni, poezji, prozie i sztukach plastycznych. 

 
1. Konkurs recytatorski poezji i prozy odbędzie się 29.04.2015r (regulamin załącznik nr 1) 
2. Festiwal piosenki patriotycznej odbędzie się 28.04.2015r (regulamin załącznik nr 2) 
3. Konkurs na utwór własny termin oddania 28.04.2015r (regulamin załącznik nr 3) 
4. Konkurs plastyczny – pt. Święto Ogniowe w Żorach termin oddania 25.04.2015r 

(regulamin ukaże się wkrótce) 
5. Konkurs plastyczny – pt. Jestem Polakiem i kocham swój kraj termin oddania 25.04.2015r 

(regulamin ukaże się wkrótce) 
6. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć i lekcji o tematyce majowych świąt - termin 

oddania 10.05.2015 r (regulamin ukaże się wkrótce) 
7. Gala konkursowa pieśni i poezji odbędzie się 5.05.2015r. 
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REGULAMIN NR 1 
 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM  
„MAJOWE ŚWIĘTA W POEZJI I PROZIE” 

 
 

 TERMIN I MIEJSCE KONKURSU   
29.04.2015r. w MOK Żory ul. Dolne Przedmieście 1 
Zgłoszenia do dnia 16 04.2015r.  

 
 KATEGORIE 

Poezja  
Proza 
Montaż słowno muzyczny 

 
 GRUPY WIEKOWE  

Uczniowie klas I - III szkół podstawowych  
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych  
Uczniowie szkół gimnazjalnych 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 
 KRYTERIA OCENY  

Dobór repertuaru 
Interpretacja utworów  
Pamięciowe opanowanie tekstu 
Wrażenie artystyczne/Innowacje artystyczne 
 

Szkoła zgłasza maksymalnie dwa występy w dowolnej kategorii.   
Czas 1 występu maksymalnie do 8 minut 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator informuje, iż będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną 
imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w 
kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu, ŻSEK, Muzeum 
Miejskie w Żorach oraz Miasta Żory. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych. Zgłoszenie udziału w konkursie 
stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu. 

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy! 
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REGULAMIN NR 2 
 

FESTIWAL PIOSENKI POD HASŁEM  
„MAJOWE ŚWIĘTA W PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ” 

 
 TERMIN I MIEJSCE 

28.04.2015r. w MOK Żory ul. Dolne Przedmieście 1 
Zgłoszenia do dnia 21. 04.2015r.  

 
 KATEGORIE 

Soliści  
Duety  
Zespoły (nie więcej niż 8 osób)  
Każdy uczestnik, duet i zespól wykonuje jeden utwór.  
 

 GRUPY WIEKOWE  
Uczniowie klas I - III szkół podstawowych  
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych  
Uczniowie szkół gimnazjalnych 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 
 

 KRYTERIA OCENY  
Dobór repertuaru 
Poprawność i czystość wykonania 
Interpretacja utworów  
Wrażenie artystyczne 

 
Szkoła zgłasza maksymalnie dwa występy w dowolnej kategorii. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Organizator informuje, iż będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną 
imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w 
kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu, Muzeum Miejskie w 
Żorach oraz Miasta Żory.  Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi 
potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu. 

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy! 
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REGULAMIN NR 3 
 

KONKURS NA UTWÓR WŁASNY POD HASŁEM „MAJOWE ŚWIĘTA  
W POEZJI I PROZIE PATRIOTYCZNEJ” 

 
 
 

 TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC  
Prace oddajemy do 28.04.2015r. Muzeum Miejskie w Żorach ul. Muzealna 1/2  

 
 GRUPY WIEKOWE  

Uczniowie klas I - III szkół podstawowych  
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych  
Uczniowie szkół gimnazjalnych 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 
 KATEGORIE TWÓRCZOŚCI  

Proza  
Poezja 
Inne 

 
 KRYTERIA OCENY  

Zgodność z tematem 
Poprawność literacka 
Tekst napisany czcionką Times New Roman rozmiar 12 - ok. 340 wyrazów (1 str. A4) 

 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
utworów do wydania publikacji przez organizatora bez konsekwencji finansowych 
dla autora.  
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu. 

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

doradca metodyczny 

Urszula Niechoj: 

urszulaniechoj@gmail.com 

Tel. kontaktowy -  602 800 271 

 

doradca metodyczny 

Jadwiga Tabor: 

jadwigatabor@muzeum.zory.pl 

Tel. kontaktowy -  607 036 779 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Muzeum 

Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, na potrzeby konkursu PATRIOTYZM, NA CO 
DZIEŃ I OD ŚWIĘTA zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 Nr 101, poz.926 ze zm.) Wyrażam także zgodę na informowanie innych podmiotów oraz 
na otrzymywanie dodatkowych informacji za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, 
poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych 
jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
 

Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć  
z konkursu na stronie Muzeum Miejskiego w Żorach 

 
 

........................................................ 
data i podpis rodzica 
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