
Regulamin konkursu „Moje miasto” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego                  

w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Konkurs realizowany jest w ramach 

zadania z Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” na rok 2023 pod nazwą                    

„Dobrze znać”. 

2. Celem konkursu jest:  

• poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego miasta Sieradza, budowanie 

tożsamości lokalnej; 

• przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych                               

i kulturowych naszej małej ojczyzny; 

• poznanie i popularyzacja wśród uczestników atrakcji turystycznych miasta 

Sieradza; 

• zwrócenie uwagi na rolę architektury w naszym otoczeniu, w tym jej 

niepowtarzalność. 

3. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół 

podstawowych klas I-III.  

4. Tematem prac konkursowych będzie miasto Sieradz, a dokładnie pocztówka 

przedstawiająca elementy związane z tym miastem (krajobraz, zabytki, obiekt, znane 

osoby, legendy, kultura, obyczaje itp.). 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, preferowane techniki malarskie 

(np. ołówek, kredki, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, akwarela, grafika, 

techniki mieszane, autorskie itp.). 

6. Prace muszą być samodzielne, indywidualne i niepublikowane nigdzie wcześniej. 

7. Maksymalny format pracy A4, 

8. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane: 

• imię i nazwisko autora, klasę, wiek; 

• nazwę i adres szkoły, przedszkola;  

• imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

9. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne  

z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie. 

10. Każdy uczestnik powinien złożyć tylko jedną pracę w siedzibie CREWŁ w Sieradzu 

Biblioteka Pedagogiczna do 28.04.2023 r. lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

Biblioteka Pedagogiczna 

98-200 Sieradz ul. Jagiellońska 2 

z dopiskiem na kopercie KONKURS               

11. Wszelkie zgłoszenia  dokonane po  dniu 28.04.2023r. nie będą rozpatrywane. 

12. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie:  



• przewodniczący Maria Szymańska,  

• członkowie Marzanna Wróbel, Anna Rosiak. 

13. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:   

• spełnienie wymogów formalnych; 

• zgodność z tematem konkursu; 

• poziom artystyczny pracy;  

• pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu; 

• rozwiązania kompozycyjne.  

14. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

15. Wyłonionych zostanie 3 laureatów w każdej  kategorii wiekowej (szkoła i przedszkole). 

Organizator zapewnia sobie możliwość zwiększenia ilości nagród. 

16. Dla laureatów Organizator ufundował dyplomy i nagrody rzeczowe. Informacja                        

o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie 

Biblioteki, laureaci zostaną również poinformowani telefonicznie. 

17. Prac nadesłanych nie zwraca się. 

18. Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie 

pokonkursowej  i opublikowania ich na stronie internetowej CREWŁ w Sieradzu 

Biblioteki Pedagogicznej.                 

19. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie 

internetowej CREWŁ w Sieradzu Biblioteki Pedagogicznej  i w lokalnej prasie. 

20. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 

21. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować 

należy na adres: agnieszka.grzelczyk@bpsieradz.pl, lub pod numerem telefonu                           

43 822 31 64. 

 


