I WOJEWÓDZKI KONKURS
PLASTYCZNO – LITERACKI
„GÓRLASKIE BAJANIA”
Rok 2021 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego został ogłoszony Rokiem Górali
w Województwie Śląskim. Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych
w Skoczowie ma charakter integracyjny, gdyż obejmuje swoim zasięgiem dzieci
i młodzież niepełnosprawną, uczącą się w szkołach specjalnych na terenie
województwa śląskiego. Głównym celem konkursu jest przybliżenie życia górali i ich
dorobku kulturowego.
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
Koordynatorzy:
Natalia Kozieł - Brychlec
(tel. 508 063 257; adres mailowy: natalia.koziel-brychlec@zss.skoczow.pl)
Olga Buchta
(tel. 880 138 351; adres mailowy: olga.buchta@zss.skoczow.pl)
Justyna Pilch
(tel. 697 509 859; adres mailowy: justyna.pilch@zss.skoczow.pl)
CELE KONKURSU:
 przybliżenie tradycji i kultury góralskiej;
 rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży z deficytami
intelektualnymi szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych;
 rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną;
 stwarzanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości zaistnienia
w roli twórcy –artysty, odkrywanie talentów;
 upowszechnianie inicjatyw twórczych;
TEMATYKA I TECHNIKA PRAC:
 konkurs polega na zilustrowaniu wcześniej przeczytanej legendy, baśni lub
historii o tematyce góralskiej;
 organizatorzy nie narzucają, jak i nie określają rodzaju stosowanych technik
plastycznych, pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę
twórczą;
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 prace powinny być wykonane indywidualnie w dowolnej technice plastycznej
i formacie;
 przyjmowane będą również prace półprzestrzenne;
UCZESTNICTWO:
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z deficytami intelektualnymi, które
uczęszczają do szkół specjalnych na terenie województwa śląskiego.
Wyróżniono następujące kategorie wiekowe:
1. Autorzy klas I - III
2. Autorzy klas IV - VI
3. Autorzy klas VII – VIII
4. Autorzy klas ponadpodstawowych
WARUNKI:
 do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia uczestnictwa
(załącznik nr 1) oraz podpisana klauzula informacji RODO (załącznik nr 2);
 prace muszą być zgodne z tematem konkursu i samodzielnie wykonane;
 nie przyjmujemy prac zbiorowych, każda placówka może zgłosić do konkursu
dowolną ilość prac;
 w przypadku bardzo dużej ilości prac konkursowych, organizatorzy zastrzegają
sobie prawo dokonania wstępnej selekcji prac na terenie szkoły;
TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:
Prace prosimy dostarczać do dnia 02.06.2021r. na adres: Zespół Szkół Specjalnych,
ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów, tel. (33) 479 33 49
PRZEBIEG KONKURSU:
maj 2021 - ogłoszenie konkursu
do 02.06.2021 - przyjmowanie prac konkursowych
od 07.06. 2021r. do 30.06.2021r.- wirtualna wystawa prac konkursowych na stronie
internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz na facebooku.
30.06.2021 - oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu
Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz facebooku.
OCENA PRAC:
 Prace konkursowe poddane zostaną ocenie niezależnego jury powołanego
przez organizatorów.
 Ocena prac przebiegać będzie według w/w kategorii.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 prace niezgodne z regulaminem, czy też zniszczone w wyniku niewłaściwego





dostarczenia, nie będą uczestniczyć w konkursie;
dzieła młodych artystów przechodzą na własność placówki organizującej
konkurs, nie przewidujemy zwrotów prac;
wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy;
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu;
uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi
zmianami).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją konkursu
plastyczno – literackiego „Góralskie bajania” jest Dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43 – 430 Skoczów. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych grzegorzpigula@interia.pl lub tel. 536767005.
Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
(załącznik nr 2).
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW
AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ
PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB
PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU.
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