
REGULAMIN KONKURSU 
organizowanego przez Szkolę Podstawową nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej im M. Kopernika 

wraz z Urzędem  Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: Moja ilustracja do legend i opowieści o Dąbrowie 
Tarnowskiej. 

2. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd 
Miasta i Gminy Dąbrowy Tarnowskiej 

3.  Cel konkursu: wzbogacenie treści publikacji o dąbrowskich legendach i opowieściach 
historycznych o atrakcyjną szatę ilustracyjną autorstwa dzieci i młodzieży regionu, co ma za 
zadanie wzmocnić związek mieszkańców z legendarną i historyczną spuścizną regionalną.  
 
Sama publikacja uzupełni brakującą lukę w zasobach dotyczących historii regionu i miasta. To 
pierwsza w historii Dąbrowy próba zebrania lokalnych legend i przekazów ustnych w wersji 
pisanej. Pod względem literackim natomiast ze względu na ambicję publikacji dotarcia do jak 
najszerszego kręgu odbiorców  w tok narracji typowej i utrwalonej dla gatunku legendy 
zostały włączone współcześnie pojęte elementy i wątki baśniowe widoczne najwyraźniej w 
sposobie organizowania świata przedstawionego i w opisach miejsc legendarnych. 
Zamierzenie jest intencjonalne: uatrakcyjnia fabułę i pozwala zainteresować dzieci i młodzież 
oraz starszych odbiorców czego finalnym efektem będzie utrwalenie przekazów i wydarzeń 
historycznych będących niezbywalnym składnikiem dziedzictwa lokalnego. 
 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu miasta  i 

gminy Dąbrowa Tarnowska. 
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej legendy lub 

opowieści, która będzie zamieszczona w publikacji pt „Legendy i opowieści dąbrowskie” 
autorstwa Sławomira Batora. 

3. Streszczenia legend i opowieści, na podstawie których należy wykonać pracę konkursową 
stanowią załącznik niniejszego regulaminu. 

4. Jeden uczestnik może wykonać więcej niż jedną ilustrację danej legendy lub opowieści, 
albo wykonać ilustracje do wielu legend i opowieści, ale nagrodzona zostanie tylko jedna 
praca danego uczestnika. 

5. Ilustracje dopuszczone do konkursu: format A4 lub A3, technika płaska dowolna 
manualna. 

6. Warunkiem dopuszczenia pracy jest wypełnienie karty zgłoszenia i oświadczenia 
podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego i dołączenie do ilustracji, która powinna 
być podpisana ołówkiem na odwrocie. ( karta zgłoszenia i oświadczenie do pobrania pod 
regulaminem na stronie szkoły)  

7. Nie ma ograniczenia ilości prac przekazanych przez jedną szkołę. 
8. Nie ma podziału na kategorie wiekowe. 



9. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie formatowanie pracy uczestnika / dostosowanie 

wielkości, ew. docięcie itp./ jako ilustracji w publikacji. 
11. Nadesłane prace przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w 

Dąbrowie Tarnowskiej. Organizatorzy z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywają 
prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji. 

12. Udział uczestnika oznacza wyrażenie zgody przez jego rodzica lub opiekuna prawnego na 
nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika, a także na jego rozpowszechnianie bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, 
filmów, nagrań dźwiękowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – 
marketingowych np. w serwisach internetowych, stronach,  publikacjach związanych z 
konkursem i projektem, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z 
zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 
jedynie ilustrować działalność SP2 i Urzędu Miasta. 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
14. Miejsce dostarczenia prac: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w 

Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zaremby 22. 
15. Ostateczny termin dostarczenia prac: 17 września 2021 r. 

 
 

NAGRODY 
 

1. Nagrodami są: 
- publikacja pracy konkursowej jako pełnoprawnej ilustracji w pracy „Legendy i opowieści 
dąbrowskie”. Ilość nagrodzonych uczniów jest równoznaczna z ilością legend i opowieści ( 
patrz załącznik). 
- egzemplarz publikacji 
- nagroda rzeczowa  

2. Nagroda jest jednocześnie zaproszeniem zwycięskiego uczestnika wraz z rodzicami lub 
prawnymi opiekunami na uroczystą prezentację wydanej publikacji wraz z ilustracjami 
podczas eventu, który odbędzie się podczas uroczystej gali i prezentacji książki. 


