
Regulamin konkursu 

„Moje miasto – Piekary Śląskie. 

Tu się bawię, uczę, mieszkam” 

 

1. Nazwa konkursu: 

 

„Moje miasto – Piekary Śląskie. Tu się bawię, uczę, mieszkam”. 

 

2. Organizator: 

 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich. 

 

3. Uczestnicy: 

 

Konkurs jest skierowany do najstarszych grup przedszkolnych piekarskich 

przedszkoli. 

W konkursie rodzinnym mogą brać udział drużyny składające się z przedszkolaka 

najstarszej grupy przedszkolnej wraz z rodzicem/opiekunem. 

W konkursie grupowym mogą brać udział najstarsze grupy przedszkolne piekarskich 

przedszkoli. 

 

4. Cele: 

 

- zachęcanie dzieci do poszerzania i pogłębiania wiedzy o własnym mieście, 

- kształtowanie postawy poszanowania kultury lokalnej, identyfikacji z jej   

wartościami, 

- uświadomienie potrzeby racjonalnego kształtowania i ochrony środowiska, 

- promowanie aktywności fizycznej. 

 

5. Opis konkursu: 

 

Tegoroczny konkurs składa się z dwóch części: 

- konkursu rodzinnego, 

- konkursu grupowego. 

  



W ramach konkursu rodzinnego uczestnicy powinni wykonać dwa zadania: 

1) w dniach 5-9 marca 2021r. udać się na spacer i odwiedzić pięć miejsc 

wskazanych na naszych stronach internetowych (strona szkoły i facebook szkolny). 

Tam opiekun proszony jest o wykonanie zdjęcia dziecka w charakterystycznym 

miejscu każdej z podanych przez nas lokalizacji. Wywołać lub wydrukować zdjęcia                 

i na kartce formatu A3 wykonać fotorelację ze spaceru. 

Fotorelację, podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą przedszkola, 

należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 15 marca 2021r. 

2) w dniach 12-14 marca rozwiązać quiz, który będzie dostępny na naszych 

stronach internetowych. Pytania będą dotyczyły naszego miasta i będą skierowane 

zarówno do dziecka, jak i opiekuna. 

Login do quizu powinien mieć postać:  

skrót nazwy przedszkola, podkreślenie, imię i nazwisko dziecka,  

np.: mp1_jankowalski 

 

 

W ramach konkursu grupowego grupa przedszkola wraz z opiekunem proszona jest  

o wykonanie z nakrętek makiety swojego przedszkola.  

Gotowe i podpisane prace należy dostarczyć do siedziby organizatora  

do dnia 15 marca 2021r. 

 

Przy ocenie wszystkich prac pod uwagę będą brane: 

- jakość wykonania (szata graficzna, przejrzystość, funkcjonalność), 

- zrozumienie tematu (zawartość, treść), 

- pomysłowość, 

- brak błędów merytorycznych. 

 

  



6. Nagrody: 

 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 

konkursu. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe. 

 

7. Koordynatorzy konkursu: 
 

Anna Gajowska,  Anna Surowiak 

 

 

8. Postanowienia końcowe: 

 

Informujemy, że uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Przekazanie prac jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i oznacza, że rodzic lub opiekun 

prawny dziecka zapoznał się z zasadami i wyraża na nie zgodę. Ponadto wyraża 

zgodę na prezentację wizerunku dziecka, a także na wykorzystanie dostarczonej 

pracy konkursowej przez Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie jej 

fragmentów. Oświadcza, że praca została zrobiona samodzielnie przez dziecko lub 

zgłoszonego do konkursu z uczniem opiekuna 


