
Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

zapraszają dzieci i młodzież do udziału 
w gminnym konkursie grupowym pn.:

 „Gmina Szerzyny – okiem młodych”

Konkurs skierowany jest do:

• grupa I - dzieci klas IV – VI szkół podstawowych
• grupa II – młodzież klas VII (SP), II-III gimnazja

Zadaniem 3 osobowych grup uczestników jest przygotowanie:

1. Prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości wraz  (zał. nr 1).

2. Prezentacji plastycznej (rysunek wybraną techniką) (zał. nr 3).
3. Prezentacja literacka  „Legenda mojej miejscowości” (zał. nr 4).

Termin zgłaszania prac do 30 października 2017 r. godz. 16.00.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody!
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REGULAMINY KONKURSU
pn. „ Gmina Szerzyny – okiem młodych”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie pn. 
„Gmina Szerzyny – okiem młodych”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Szerzyny, Pogórzańskie Stowarzyszenie 
Rozwoju oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

§ 3
Regulamin dostępny jest w siedzibach Organizatora oraz na jego oficjalnych stronach 
internetowych: http://www.szerzyny.pl/, www.psr.tuchow.pl.

§ 4
Grupa licząca trzech uczestników konkursu powinna przygotować prace we wszystkich trzech 
prezentacjach. Gotowe prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 4), należy 
dostarczyć do siedzib placówek kultury na terenie gminy Szerzyny do dnia 30 października 2017 r. 
do godz. 16.00.
Prace nie podpisane i z nieczytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową nie będą brane pod uwagę. 

§ 5
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie 
zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

§ 6
Powołane przez organizatora jury, dokona oceny prac. Prezentacje prac i rozdanie nagród nastąpi 
w bliżej podanym terminie (do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania prac) o czym 
uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez opiekunów.
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Załącznik nr 1

Prezentacja multimedialna o swojej miejscowości.

1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która 
dotyczyć będzie wybranej miejscowości gminy Szerzyny – przyporządkowanej do 
miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z członków danej grupy.

2. Prezentacja powinna zawierać od 10 do max. 30 slajdów wraz z opisami. Zdjęcia, 
opisy, informacje dotyczyć mają terenu gminy Szerzyny.

3. Uczestnicy konkursu powinny posiadać upoważnienie do publikacji zdjęć ich autora, 
bądź być autorami udostępnianych zdjęć.

4. Praca multimedialna może zostać przygotowana dowolną techniką, sposobem bądź 
innym, kreatywnym pomysłem autorów.

5. Gotową pracę (wraz z opisaną metryczką) należy dostarczyć wraz z pozostałymi 
załącznikami do organizatora -  placówki kultury, podlegającej miejscu zamieszkania
uczestnika.

6. Dla osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie, wymagana jest pisemna 
zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych 
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Załącznik nr 2.
Prezentacja fotograficzna.

1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii, które dotyczyć będą gminy Szerzyny.

2. Zadaniem uczestników jest zrobienie max. 5 zdjęć, które dostarczone zostaną wyłącznie 
na nośniku CD lub DVD  do organizatorów konkursu.

3. Oceniany będzie pomysł, wartość tematyczna, a także wartość techniczna dostarczonych 
fotografii.

4. Obróbka wszystkich fotografii może polegać jedynie na działaniach w kwestii zmian 
dotyczących rozjaśniania, redukcji koloru, kontrastowania. Wszelkie zmiany, a zwłaszcza 
fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostaną 
zdyskwalifikowane.

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne, bezterminowe wykorzystywanie zdjęć przez organizatora w celach 
promocyjnych.

6. Autor zdjęć, przenosi bezpłatnie wszystkie prawa na organizatora konkursu do dalszego 
wykorzystywania w dowolnych publikacjach, na dowolnym nośniku,
w dowolnej ilości i czasie w działaniach promujących organizatora.

7. Przekazanie fotografii oznacza, że nie będą one zagrażały, naruszały praw osób trzecich, 
a szczególnie praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

8. Przygotowane fotografie muszą być wykonane przez danych uczestników grupy.

9. Gotowe prace (z opisami zamieszczonymi na wykazie) należy dostarczyć wraz z 
pozostałymi załącznikami do organizatora -  placówki kultury, podlegającej miejscu 
zamieszkania uczestnika.

PREZENTACJA FOTOGRAFICZNA
I. Grupa /z której grupy 

wiekowej są autorzy pracy/
II. Imiona i nazwiska autorów 

pracy - miejscowość
-
-
-

III. Co przedstawia fotografia Lokalizacja 
/gdzie się znajduje/

Krótki opis

1.

2.

3.



4.

5.
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Załącznik nr 3.

Prezentacja plastyczna.

1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej, dotyczącej dowolnego 
obszaru związanego z gminą Szerzyny (np. krajobraz, miejsce, wydarzenie, osoba, rytuał, 
zabytek, instytucja itd.) - rozpoznawalnego dla danej miejscowości: Czermna, Ołpiny, 
Swoszowa, Szerzyny, Żurowa.

2. Format prac: A3 lub A2

3. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, szkic, malarstwo. Prace przestrzenne nie 
będą oceniane.

4. Praca powinna zawierać opis /przyklejony na odwrocie/:

PREZENTACJA PLASTYCZNA
1. Grupa /z której grupy 

wiekowej są autorzy pracy/
2. Imiona i nazwiska autorów 

pracy - miejscowość
-
-
-

3. Temat pracy /co przedstawia/

4. Lokalizacja /miejscowość, 
miejsce/

5. Technika wykonania pracy

6. Krótki opis
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Załącznik nr 4.

Karta zgłoszeniowa

KARTA ZGŁOSZENIOWA
udziału w konkursie pn.

„Gmina Szerzyny – okiem młodych”

I. Imiona i nazwiska uczestników:                                                     GRUPA: ………………………
    1. ………………………………………………………………    klasa ………………………….
    2. ………………………………………………………………    klasa ………………………….
    3. ………………………………………………………………    klasa ………………………….

II. Nazwa szkoły lub placówki zgłaszającej : 
    ……………………………………………………………………………………………………..

    Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………
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