
Dla uczczenia Roku Świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego 

  
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku  
we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o/Rybnik 
organizuje: 

Międzyszkolny konkurs  

Jak CHLEB 
Jak dziś można wcielać w życie słowa patrona roku 2017: 

„Trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy 
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”

 

Regulamin konkursu: 

Adresat: 
Konkurs kierowany jest do uczniów Rybnika, powiatu rybnickiego 
oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

Cele konkursu: 
- zaciekawienie młodych ludzi postacią Adama Chmielowskiego,  
- zachęcenie do refleksji na temat dobroczynności i wolontariatu, 
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności,  
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej, 
- praktyczne ćwiczenia w tworzeniu notatki graficznej w formie mapy myśli. 

Zasady przygotowania pracy: 

- Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem 
wszelkich praw autorskich 

- Forma pracy: bogato ilustrowana notatka graficzna, najlepiej w formie mapy myśli 
lub ewentualnie praca plastyczna (rysunek, wyklejanka…) koniecznie formatu A2 
(420×594 mm) ilustrująca temat: Jak dziś można realizować słowa patrona roku 
2017: „Bądź dobry jak chleb” 

- Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej 
(szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne. 

- Prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z siedmiu liczb 
i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy 
włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: 
imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego 
koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą 

http://urszulanki.rybnik.pl/


internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na 
uroczyste rozdanie nagród. 

- Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom 
konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów 
oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu. 

Terminy: 
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje 
data stempla pocztowego)  do czwartku, 23 marca 2017 roku na adres: Biblioteka 
Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem:  
"Jak CHLEB" 
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac 
przewidywane są na wtorek, 25 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Urszulańskich 
w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22 

Ocena prac: 
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców, 
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy, 
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas 
rozstrzygnięcia konkursu, 
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom, 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do 
nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na 
wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów 
dydaktycznych. 

Informacje dodatkowe: 
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie 
internetowej: bsip/miastorybnik.pl/jak/chleb.htm, 
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne 
podziękowania, 
- zapraszamy do współpracy plastyków, katechetów, opiekunów szkolnych kół 
wolontariatu, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli. 

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!): 

Imię i nazwisko 
oraz wiek autora 

pracy konkursowej 

Nazwa i adres 
szkoły (placówki) 

Imię i nazwisko 
nauczyciela - 

opiekuna 

Adres internetowy  
e-mail placówki 

lub nauczyciela - 
opiekuna 

 
 
 
 

  
 
 

 


