„MYSŁOWICE MOICH MARZEŃ”
Konkurs dla mysłowickich przedszkoli
i szkół podstawowych
Regulamin konkursu
I. Organizatorzy
• Urząd Miasta Mysłowice
• Mysłowicki Ośrodek Kultury
• Młodzieżowy Dom Kultury
• Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice
II. Cele konkursu
• Popularyzowanie wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych wiedzy o mieście
Mysłowice;
• Kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych
stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta;
• Wskazywanie różnorodności piękna miasta Mysłowice za pomocą różnych technik
plastycznych;
• Wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych i dumy narodowej;
• Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne/poetyckie;
• Rozbudzanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, ukazanie zdolności
artystycznych w zakresie sztuk plastycznych wśród uczestników konkursu;
• Rozbudzanie zainteresowań poetyckich oraz umożliwienie zaprezentowania twórczości;
• Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie różnych form plastycznych/poetyckich;
• Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane prace uczniów.
III. Warunku uczestnictwa
KONKURS PLASTYCZNY:
• Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach i skierowany jest do mysłowickich
przedszkolaków – I kategoria oraz uczniów mysłowickich szkół podstawowych (klasy I-III) – II
kategoria.
• Tematyka prac ma być związana z miastem Mysłowice.
• Hasło przewodnie konkursu plastycznego brzmi „Mysłowice – moje miasto, moje ulubione
miejsce”.
• Technika prac dowolna (np. rysunek, obraz, wyklejanka, wydzieranka itp.).
• Format prac – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2.
• Prace muszą być samodzielne tzn. nie będą oceniane prace w grupach.
• Każda praca na odwrocie musi zawierać opis:
- Imię i nazwisko, wiek, klasa (w przypadku uczniów szkół podstawowych)
- Przedszkole/ Szkoła
- Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.
KONKURS POETYCKI:
• Konkurs skierowany jest do uczniów mysłowickich szkół podstawowych (klas IV-VII).
• Udział w konkursie polega na napisaniu wiersza o Mysłowicach.
• Tematyka wiersza związana ma być z miastem Mysłowice.
• Długość wiersza nie ma znaczenia.
• Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 wiersz.
• Prace muszą być samodzielne tzn. nie będą oceniane prace wykonane w grupach.
• Każda praca na odwrocie musi zawierać opis:
- Imię i nazwisko, wiek, klasa
- Szkoła

- Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego przygotowano pracę
IV. Kontakt
Wszelkie niejasności związane z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji – Kancelaria
Prezydenta Miasta tel. 32 31 71 234.
V. Termin i miejsce nasyłania prac
Do 24 maja 2022 r. włącznie do Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1; 41-400
Mysłowice.
VI. Jury i kryteria oceny prac konkursowych
W skład jury wchodzą:
- przedstawiciel Urzędu Miasta Mysłowice,
- przedstawiciel Mysłowickiego Ośrodka Kultury,
- przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury,
- przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
Kryteria oceny prac konkursowych:
- zgodność z tematem,
- interpretacja własna tematu,
- walory artystyczne i poetyckie,
- kompozycja,
- warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
VII. Wyniki konkursu
Zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2022 r. poprzez ich umieszczenie na stronach internetowych
organizatorów oraz przesłane pocztą mailową do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych
biorących udział w konkursie.
VIII. Nagrody
Zdobywcy miejsc I, II i III zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 5 czerwca br. podczas
uroczystego podsumowania konkursu i spotkania z Prezydentem Miasta Mysłowice w Parku
Słupna.
Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Mysłowickim Ośrodku Kultury
w Mysłowicach.
IX. Uwagi dodatkowe
Każde przedszkole/ szkoła podstawowa do konkursu zgłosić może dowolną ilość prac. Tryb wyboru
prac przesłanych na konkurs określą indywidualnie w każdej jednostce jej Dyrektorzy.
X. Patronat Honorowy
Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice

