
Załącznik do Uchwały nr 5888 /2018 

Zarządu Województwa Opolskiego 

            z dnia 13.08.2018 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„OPOLSKA MAMA MA MOC” 

 
I Informacje ogólne 

 

Organizatorem Konkursu “Opolska mama ma moc”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Zarząd Województwa 

Opolskiego. Koordynatorem Konkursu jest Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

 

II Cele Konkursu 

 

Zasadniczym celem Konkursu jest: 

- promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych,  

- pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka,  

- poznanie i promowanie atrakcji turystycznych regionu, 

- kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych i literackich . 

 

 

III Uczestnicy Konkursu  

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu Województwa Opolskiego, w 

tym: 

- w kategorii PLAKAT uczniowie klas I,II,III 

- w kategorii MAPA:  

1.podkategoria dla uczniów klas I,II,III, IV  

2. podkategoria dla uczniów klas V,VI,VII,VIII, 

- w kategorii WIERSZ uczniowie klas IV,V,VI,VII,VIII 

- w kategorii OPOWIADANIE uczniowie KLAS IV,V,VI,VII,VIII 

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać za pomocą wypełnionej “Karty zgłoszenia uczestnika”, 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, 

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba,  

4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich 

osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.  

 

 

IV Kategorie konkursowe 

 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach: 

1). PLAKAT  

2). MAPA: dwie podkategorie wiekowe 

3). WIERSZ  

4). OPOWIADANIE 

 

 



V. Kategoria „PLAKAT” 

 

1. Tematem przewodnim kategorii „PLAKAT” jest hasło „Moja mama ma moc”. 

2. Warunkiem uczestnictwa w kategorii „PLAKAT” jest samodzielne wykonanie plakatu, 

3. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej np. rysunek, malarstwo, collage, grafika 

komputerowa lub w technikach mieszanych maksymalnie na formacie A3, 

4. Z tyłu pracy należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, klasa (I,II,III) ,  

5. Prace nie podpisane nie będą oceniane. 

 

VI. Kategoria „MAPA“ 

 

1. Tematem przewodnim kategorii „MAPA“ jest hasło „Odkrywam z rodziną Opolszczyznę – mój region“ 

2. Warunkiem uczestnictwa w kategorii „MAPA“ jest stworzenie mapy atrakcji turystycznych województwa 

opolskiego, 

3. Na mapie – Załącznik nr 2 do Regulaminu - należy narysować atrakcje turystyczne województwa 

opolskiego, 

4. 1.podkategoria dla uczniów klas I,II,III, IV należy narysować minimum trzy atrakcje turystyczne 

województwa opolskiego, 

5. 2. Podkategoria dla uczniów klas V,VI,VII,VIII należy narysować minimum pięć atrakcji turystycznych 

województwa opolskiego, 

6. Z tyłu pracy należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, klasa (I,II,III), 

7. Prace nie podpisane nie będą oceniane. 

 

VII. Kategoria „WIERSZ“ 

 

1. Tematem przewodnim kategorii „WIERSZ“ jest hasło „Uśmiech dziecka“ 

2. Warunkiem uczestnictwa w kategorii „WIERSZ“ jest samodzielne napisanie wiersza, nigdzie do tej pory 

niepublikowanego i nienagradzanego, 

3. Forma wiersza dowolna, zgodna z tematem, 

4. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4, 

5. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, klasa 

(IV,V,VI,VII,VIII), 

6. Prace nie podpisane nie będą oceniane. 

 

VIII. Kategoria „OPOWIADANIE“ 

 

1.  Tematem przewodnim kategorii „OPOWIADANIE“ jest hasło „Śmiejemy się w naszej rodzinie”.  

2. Praca konkursowa powinna być napisana prozą w formie opowiadania, 

3. Warunkiem uczestnictwa w kategorii „OPOWIADANIE“ jest samodzielne napisanie opowiadania, nigdzie do 

tej pory niepublikowanego i nienagradzanego, 

4. Prace nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4, 

5. Każde z opowiadań powinno być opatrzone metryczną zawierającą następujące dane: - imię i nazwisko 

uczestnika, - wiek, klasa ( IV,V,VI,VII,VIII ),  

6. Prace nie podpisane nie będą oceniane. 

 

 

 

 



IX. Komisja Konkursowa 

 

Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa 

Opolskiego.  

 

X. Nagrody 

 

1. Dla zwycięzców Konkursu, w każdej z kategorii oraz podkategorii, zostaną przyznane trzy główne nagrody w 

postaci bonów towarowych o wartości: 

a) I miejsce – 300,00 złotych 

b) II miejsce – 200,00 złotych 

c) III miejsce – 100,00 złotych 

2. Komisja konkursowa może nie wyłonić laureatów w danej kategorii, 

3. Komisja konkursowa może wyróżnić prace w każdej z czterech kategorii oraz podkategorii, które również 

zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi, 

4. Nagrodzone prace będą opublikowane w III części książki wydanej w ramach akcji „Opolska mama ma moc”, 

która ukaże się w 2019 roku  

5. Nagrody zostaną ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego. 

 

XII. Nadsyłanie prac 

 

Zgłoszenia do udziału w Konkursu należy dokonać za pomocą wypełnionej “Karty zgłoszenia uczestnika”, 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika należy dostarczyć do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem „Konkurs Opolska mama ma moc”,  

w nieprzekraczalnym terminie do  28 września 2018 r. (decyduje data wpływu), przesłać pocztą tradycyjną: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 

ul. Piastowska 14; 45-082 Opole 

  - z dopiskiem „Konkurs” - 

lub doręczyć osobiście pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 

  ul. Krakowska 38; 45-075 Opole 

  sekretariat, III piętro  

Koordynatorem Konkursu jest:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Krakowska 38; 45-075 Opole 

tel.: 77/ 54 16 280 

e-mail: a.wieszala@opolskie.pl 

 

 

XIII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1.  Ogłoszenie wyników Konkursu bedzie miało miejsce w październiku 2018 r. podczas gali.  

2. Wyniki Konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w Internecie - na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz na portalu spełocznościowym FB.  

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

 

mailto:a.wieszala@opolskie.pl

