
„Mała ojczyzna- moje miejsce na ziemi” 
gminny konkurs 

pod patronatem Wójta Gminy Tereszpol 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,                                                                           

ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych 
 
 
Konkurs obejmuje tematykę „małych ojczyzn”, ze szczególnym uwzględnieniem wartości   
dziedzictwa historycznego i kulturowego (zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje,         
osoby i wydarzenia istotne dla społeczności lokalnej). 
 
I. Organizator 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol  
 
II. Patronat 
Wójt Gminy Tereszpol 
 
III. Cele konkursu 
 
wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości, 
wzbudzanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia i więzi łączących społeczność lokalną, 
rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu 
oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów, 
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz dzieci w wieku szkolnym, wyzwalanie                     
u nich twórczego myślenia, 
kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i kulturowej, motywującej do uczestniczenia   
w różnorodnych konkursach, 
promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli oraz szkół. 
 
 IV. Uczestnicy konkursu  
 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,  
osoby dorosłe 
  
 V. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach: 
 
Praca plastyczna- „Widokówka z mojej miejscowości”  
 
• Prace  mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (technika malarska, rysunkowa,                           
na brystolu, format A3 i większe). Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 prace. Prace 
powinny odnosić się do walorów przyrodniczych, kulturowych, miejsc, symboli, zwyczajów                 
i obyczajów (ludowych, świątecznych, religijnych) uznanych przez uczestnika konkursu za 
istotne i charakterystyczne dla jego miejscowości i gminy. Na odwrocie pracy należy przedstawić 
krótki opis przedstawionych w pracy obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów. 
 



      2.   Praca literacka-   „Miejsca i ludzie dla nas ważni” 
 
• Prace literackie- dowolna forma literacka, w formacie A4, (wywiad, esej, reportaż, 
wspomnienie, kartka z pamiętnika, formy mieszane np. wspomnienie i wywiad itp.),  mogą być 
uzupełnione zeskanowanymi zdjęciami z opisem. 
 
     3.   Forma dokumentalna-  rys historyczny, przewodnik po miejscowości lub okolicy, album, 
drzewo genealogiczne rodziny itd. 
 
    4.   Prace przestrzenne – np. dawne zagrody wiejskie, narzędzia codziennego użytku, ozdoby 
ludowe, dekoracje domu, rekwizyty weselne np. rózga,  dekoracje związane ze świętami, 
dawnymi obrzędami itd. 
 
Organizatorzy dopuszczają także inne formy prac konkursowych. Mogą to być dowolne prace, 
ważne, aby przedstawiały ludzi, miejsca i wydarzenia związane z Gminą Tereszpol. Fotografie, 
dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna). 
 
 VI. Do prac konkursowych dołączyć 
 
1. Zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców /w przypadku osób niepełnoletnich/ na 
bezpłatne wykorzystanie pracy oraz wizerunku autora w celach promocji konkursu zgodnie                  
z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne                            
z akceptacją przez autorów prac warunków niniejszego Regulaminu. 
3. Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac i rozpowszechniania ich                       
w różnych formach w całości lub fragmentach. 
4. Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, wiek autora pracy, klasa, 
szkoła, telefon, imię i nazwisko opiekuna . 
 
 VII.  Termin nadsyłania prac 
 
Prace należy dostarczyć na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol, ul. Długa 236a, 23-407 
Tereszpol-Zaorenda lub do sekretariatu swojej szkoły do dnia 31 maja 2018r. 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece lub pod nr tel. 84 6876044 
 
 
 VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 
 
Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez Organizatora. 
Przy ocenie prac komisja będzie kierowała się kryterium merytorycznym i estetycznym. 
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace  zostaną przekazane do drugiego- 
powiatowego etapu konkursu „Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość”, którego 
organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju. 
 


