
Regionalne Koło Historyczne Zadora
działające przy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj 
z siedzibą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju

serdecznie zaprasza 
uczniów szkół podstawowych naszej gminy 

do udziału w konkursie plastycznym 

„Spacer z historią w tle”. 

Regulamin Konkursu:

1. Celem konkursu jest: 

◦ Poznanie i popularyzacja wiedzy związanej z tematem lokalnych zabytków. 

◦ Rozwój zdolności i umiejętności plastycznych. 

◦ Pogłębianie poczucia tożsamości z naszą gminą. 

◦ Kreatywne uczestniczenie w wydarzeniu jakim będzie zlot samochodów Kłaj 2021.

2. Adresaci konkursu:

w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych gminy Kłaj. Prace oceniane 

będą w kategoriach wiekowych klasy 1-3, 4-8. Prace na konkurs mogą być wykonane w 

szkole lub w domu.

3. Założenia konkursu: 

konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej (technika dowolna, format A4) 

przedstawiającej jeden z wymienionych poniżej zabytków naszej gminy: pałac w 

Grodkowicach, kościół w Brzeziu, kościół w Łężkowicach, kaplica w Grodkowicach, 

kopiec w Brzeziu, stare przydrożne kapliczki, inne zabytki naszej gminy…. 

4. Prace przekazane na konkurs powinny być na odwrocie zaopatrzone w metryczkę (opis 

pracy). 

Tytuł pracy

Autor

Klasa

Szkoła

5. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna zgodę na 

wykorzystanie podanych danych do potrzeb konkursu (załączniki). 

6. Prace należy składać do dnia 20-08-2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju. 

7. Prace zostaną ocenione przez jury konkursu. Kryteriami oceny będą zgodność z tematyką, 

estetyka i samodzielność wykonania. 

8. Zwycięzcy otrzymają nagrody w szkołach, do których uczęszczają, podczas rozpoczęcia 

roku szkolnego 2021/2022 lub w Bibliotece Publicznej w Kłaju.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie przesłanych prac, celem zorganizowania 

wystawy podczas zlotu starych samochodów Kłaj 2021. Prace podczas wystawy podpisane 

będą jedynie imieniem i nazwą szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

Regulamin i zasady konkursu można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Kłaj – www.klaj.pl

Konkurs realizowany w ramach projektu „Zlot samochodów historycznych” i dofinansowany ze 

środków Urzędu Gminy Kłaj. 



ZGODA NA UCZESTNICTWO  W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie plastycznym „Spacer z historią w tle” 

realizowanego w ramach projektu „Zlot samochodów historycznych” dofinansowanego przez 

Urząd Gminy Kłaj i organizowanym przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora” działającym 

przy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj mojego dziecka 

………………………………………..……………………………………...…………………... 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych umieszczonych na 

metryczce (opis pracy) jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich 

poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody (rezygnacja z 

udziału w konkursie)

......................................................................................

(data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów pracy plastycznej mojego dziecka 

……………………. ……………………………………………………………………….. 

wykonanej w związku z konkursem pod nazwą „Spacer z historią w tle”  realizowanego w 

ramach projektu „Zlot samochodów historycznych” dofinansowanego przez Urząd Gminy Kłaj 

w mediach (Internecie, prasie,  gazetkach) oraz podczas wystawy zorganizowanej w ramach 

gminnego zlotu starych samochodów i/lub Bibliotece Publicznej w Kłaju. 

......................................................................................

(data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)


