KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU
45-081 Opole, ul Piastowska 14
tel. 77 452 45 68, 77 452 45 72
fax 77 452 44 17

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
Z OKAZJI 100 ROCZNICY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU NA ŚLĄSKU
ORAZ WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
§1
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu okazji 100 rocznicy przeprowadzenia plebiscytu oraz
wybuchu III powstania śląskiego jest Opolski Kurator Oświaty zwany dalej Organizatorem.
Współorganizatorem Konkursu jest Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy
przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku oraz wybuchu III powstania śląskiego.
4. Konkurs ma jeden etap wojewódzki.
§2
Cele konkursu.
1. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy o przebiegu i znaczeniu plebiscytu oraz powstań śląskich.
2. Roli jaką odegrał plebiscyt i działania zbrojne w czasie III powstania śląskiego w przyłączeniu części
Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej.
3. Pogłębienie wiedzy o kształtowaniu się granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku po I wojnie
światowej.
4. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych rodzajów źródeł historycznych.
5. Rozwijanie umiejętności tworzenia przekazu historycznej poprzez plakat.
§3
Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych województwa opolskiego, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna.
3. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w danej kategorii.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że praca konkursowa jest wolna od praw
i roszczeń osób trzecich - załącznik nr 2 lub 3 (w zależności od tego, czy uczestnik jest osobą
pełnoletnią, czy niepełnoletnią).
5. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej przesyłką pocztową lub dostarczenia jej
osobiście do siedziby sekretariatu Organizatora konkursu (pokój 609) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. Miejsce składania prac konkursowych:
Kuratorium Oświaty, 45-081 Opole ul. Piastowska 14 z dopiskiem „100-lecie plebiscytu i III
powstania śląskiego.”
6. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatora w formie plakatu na arkuszu
o formacie A-2 i podpisana na odwrocie przez autora imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły.
7. Do pracy należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy wypełniony drukiem zawierający dane personalne
i teleadresowe zgodnie ze wzorem przestawionym w załączniku nr 1 oraz załączniki 2 lub 3
niniejszego regulaminu.
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§4
Przebieg konkursu.
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
A. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych województwa opolskiego - prace indywidualne,
B. Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego - prace indywidualne.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 czerwca 2021 r.
3. Lista autorów zwycięskich prac konkursowych wraz z imieniem i nazwiskiem nauczyciela
przygotowującego ucznia do konkursu (po wyrażeniu zgód przez nauczyciela zgodnie z załącznikiem
nr 4) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, dodatkowo zwycięzcy zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną (na adresy szkół podane w formularzu zgłoszeniowym – zał. nr 1).
4. Kryteria formalne:
- praca plastyczna – plakat, format A-2,

§5
Komisja konkursowa
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Komisja
będzie odpowiadać za prawidłowy przebiegu Konkursu.
2. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
A. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych - prace indywidualne,
B. Uczniowie szkół ponadpodstawowych - prace indywidualne.

§6
Nagrody.
1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
Za zajecie I miejsca w kategorii uczniowie szkół podstawowych - nagroda o wartości 500,00 zł
Wyróżnienie w kategorii uczniowie szkół podstawowych – nagroda o wartości 250,00 zł
Za zajecie I miejsca w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych - nagroda o wartości 500,00 zł
Wyróżnienie w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych – nagroda o wartości 250,00 zł
2. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio do szkół uczestników konkursu.
§7
Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi
odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
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2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu - przesłanie
wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji Organizatora do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
Po zakończonym konkursie prace można odebrać w siedzibie Organizatora w Opolu przy
ul. Piastowskiej 14 do dnia 31 sierpnia 2021 r. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na
własność Współorganizatora lub Organizatora.
4. Każdy Uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na stronach
internetowych Organizatora oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów
edukacyjnych oraz informacyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego
brzmienia na swoich stronach internetowych.

Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek
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