
Regulamin Konkursu 

„Niezwykłe Dolnoślązaczki” 

Z okazji ustanowienia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 „Dolnośląskim 
Rokiem Praw Kobiet”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII i 
VIII), gimnazjalnych (kl. III) oraz ponadgimnazjalnych.  

Patronaty honorowe nad konkursem obejmą: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 

Europejskiej w Polsce oraz Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat 

medialny nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza Wrocław.  

Celami konkursu jest uczczenie 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce,  
pogłębienie świadomości społecznej na temat praworządności, idei równości płci w państwie 
demokratycznym, roli kobiet w historii świata i regionu, poprzez ukazanie sylwetek nieprzeciętnych 
mieszkanek Dolnego Śląska, niezależnie od dziedziny, jaką się zajmowały lub zajmują, czy okresu 
historycznego, w którym przyszło im żyć. Realizując ten konkurs Organizatorzy pragną przybliżyć 
sylwetki niezwykłych kobiet z naszego regionu. 

 

 

§ 1 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie: 
a. szkoły podstawowej  z  klas VII – VIII  
b. szkoły gimnazjalnej z klasy III, 
c. szkoły ponadgimnazjalnej.  

2. Konkurs ma charakter indywidualny, tzn. autorem pracy może być tylko jedna osoba. 
 

§ 2 

Zgłoszenie do konkursu 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1) wraz z pracą należy przesłać do siedziby DODN we 

Wrocławiu,  ul. Skarbowców 8a,  53-025 Wrocław z dopiskiem „Konkurs” do 22 października 
2018 r. (liczy się data wpływu). 

3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

§ 3 

Przedmiot i przebieg konkursu 

1. Praca konkursowa ma formę plakatu lub reportażu i jest poświęcona wybranej przez 
uczestnika konkursu mieszkance Dolnego Śląska, osobie historycznej lub żyjącej 
współcześnie, która swoimi działaniami przyczyniła się lub przyczynia, do pozytywnych zmian 
na terenie Dolnego Śląska, Polski, a nawet całego świata.  

2. Wymagania dotyczące plakatu: 
1) Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, 
grafika komputerowa)  lub w technikach mieszanych. 
2) Format plakatu to A-3. Uczestnik musi wziąć pod uwagę konieczność 

przesłania/dostarczenia pracy do siedziby Organizatora, wskazanej w § 2 p. 2. 
3) Ocena prac konkursowych uwzględni następujące kryteria: 



a. wartość merytoryczną pracy – zgodność z tematem, czytelność przekazu, 
b. walory estetyczne pracy, 
c. oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, 
d. jakość techniczną pracy. 

3. Wymagania dotyczące reportażu: 
1) Wymagana objętość reportażu wynosi do 2 znormalizowanych stron formatu A-4. 
2) Strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami. 
3) Reportaż należy przesłać na nośniku elektronicznym lub mailowo na adres Organizatora w 
formacie PDF.  
4) Ocena prac konkursowych uwzględni następujące kryteria:  

a. wartość merytoryczną pracy – zgodność z tematem, czytelność przekazu, 
b. oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, 
c. językową wartość reportażu. 

4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace uczestnika, nienaruszające praw autorskich 
osób trzecich, nigdzie dotąd niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach. 

5. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Organizatora (zał. 1) 
6. Organizatorzy konkursu ogłoszą listę laureatów 29 października 2018 r. Zostanie ona 

umieszczona na stronie internetowej DODN we Wrocławiu http://www.dodn.dolnyslask.pl/. 
7. Uczestnicy prac nagrodzonych oraz i wyróżnionych zostaną odrębnie powiadomieni pocztą 

elektroniczną na adres szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym. 
8. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną odrębnie powiadomieni pocztą 

elektroniczną na adres szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 4 

Powołanie Komisji konkursowej  i nagrody 

1. Dyrektor DODN we Wrocławiu powołuje Komisję konkursową, w skład której wejdą 
przedstawiciele Organizatorów oraz współpracujące instytucje. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 
I –   uczniowie szkół podstawowych klas VII i VIII,  
II –  uczniowie szkół gimnazjalnych klas III, 
III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. 

3. Przewidziane są nagrody dla uczestników z każdej kategorii wiekowej i z każdej kategorii prac 
(plakat, reportaż). 

4. Komisja konkursowa może dodatkowo przyznać  wyróżnienia. 
5. Prace uczestników nagrodzonych i wyróżnionych zostaną zaprezentowane między innymi na 

wystawie towarzyszącej gali konkursu, a najlepsze reportaże zostaną opublikowane w 
Gazecie Wyborczej Wrocław.  

6. Ocena prac ustalana jest na drodze uzgodnienia ocen dokonanych przez poszczególnych 
członków Komisji konkursowej. 

7. Decyzja Komisji konkursowej, związana z wyłonieniem laureatów, jest ostateczna. 

 

http://www.dodn.dolnyslask.pl/

