
 

 

 

Regulamin  

Dąbrowskiego konkursu plastycznego 

„Rada dobra- polub bobra” 
 

Organizator 

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej 

w Dąbrowie Górniczej 

Honorowy patronat 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

 

Wstęp 

Bóbr to symbol miasta Dąbrowa Górnicza. Dlaczego tak się stało? 

Bobry mieszkały na terenach dąbrowskich od zawsze, podobnie zresztą jak w całym Zagłębiu. Z 

pewnością były już tutaj, kiedy jeszcze nie znano pojęcia Zagłębie Dąbrowskie. W dorzeczu Przemszy, 

zarówno Białej jak i Czarnej, spokojnie sobie mieszkały nie obawiając się zbytnio człowieka, bo ten 

wyznaczył szereg przepisów chroniących ich siedliska. Już w Średniowieczu znajdował się tutaj 

Królewski Rezerwat Bobrów, który swoim zasięgiem obejmował tereny od Czarnej Przemszy aż po 

Brynicę. Pieczę nad nimi z ramienia Króla pełnili mieszkańcy. Niestety po wojnie, kiedy budowano 

liczne huty i kopalnie bobry wyniosły się z tego terenu. Jednak na przestrzeni ostatnich lat stan rzeki 

poprawił się, co spowodowało powrót tych zwierząt na nasze tereny. 

 

Cele konkursu: 

- Zapoznanie z symbolem miasta 



 

 
- Promocja regionu Zagłębia Dąbrowskiego 

- Wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia 

- Rozwijanie zainteresowań Dąbrową Górniczą i jej historią 

- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno- technicznej 

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży 

- Wychowywanie w poczuciu szanowania otaczającej nas przyrody 

 

Konkurs skierowany jest do: 

- Przedszkoli 

- Szkół Podstawowych 

- Szkół Ponadpodstawowych 

- Zespołu Szkół Plastycznych 

- Placówek Wychowania Pozaszkolnego 

- Stowarzyszeń działających na terenie Miasta prowadzących zajęcia dla dzieci 

 

Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach płaskich oraz przestrzennych. 

Wymiary prac max: 50/50.  

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną pracę. 

Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

Prac nie należy zwijać, podklejać ani oprawiać. 

 

Przesłane prace muszą być opatrzone metryczką zgodnie z wzorem 

dołączonym do regulaminu 

- Imię i nazwisko autora 

- Wiek autora 



 

 
- Pełny adres szkoły lub placówki delegującej 

- Imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora 

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru 

 

Terminy: 

Prace należy dostarczyć do:  31.03.2023 r. 

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do: 

Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej 

Ul. 3- go Maja 30                

41- 300 Dąbrowa Górnicza 

 

Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji prac w celach popularyzatorskich. 

 

Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w katalogu, serwisach 

społecznościowych, mediach. 

 

Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia 

konkursu na przełomie maja/czerwca 2023. 

 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz 

szczegółach związanych z wręczeniem nagród. 

 

Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane prace 

nadesłane na konkurs. 



 

 
 

Istnieje możliwość odbioru nagród i dyplomów osobiście w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej 

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w 

konkursie!!! 

WZÓR METRYCZKI PRACY 

(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) 

 

Autor pracy (imię i nazwisko):…………………………………………………………………………. 

Wiek:………………………………………………………………………………………………………………. 

Placówka (nazwa):…………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora:………………………………………………………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru: 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka lub mojego (w przypadku osoby 

pełnoletniej)  

 

 

 

                                                                         ………………………………………………………… 

                                                              (data, czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego autora pracy) 


