
 

 

 
 

REGULAMIN 
Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 

„Polska Prezydencja w Unii Europejskiej – Pochwalmy się Podkarpaciem” 
dla uczniów i nauczycieli klas I-III i IV-VI 

szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego 
 

Pod honorowym patronatem: 
Posła do Parlamentu Europejskiego - Elżbiety Łukacijewskiej 

Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Wojewody Podkarpackiego  

Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
 

Hasło przyświecające rywalizacji konkursowej:  
„Polska Prezydencja w Unii Europejskiej – wykreuj Podkarpacie. 

Podkarpacie – ciekawe miejsce, innowacyjny region, kreatywni ludzie” 
 

Konkurs jest realizowany jako częśd projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Informacja o Prezydencji Polski w Radzie UE” – wsparcie 
działao RCIE Rzeszów. 
 

I. ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie (nauczyciele: mgr Iwona Bereś – 
koordynator, mgr inż. Jadwiga Furman) 

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 
 

Patronat medialny: Super Nowości, Radio Rzeszów, w trakcie ustalania: TVP Rzeszów,  
 

II.  CELE KONKURSU: 

 Popularyzacja wśród uczniów wiedzy nt. członkostwa Polski w Unii Europejskiej i promowanie 
ważnego wydarzenia jakim jest sprawowanie przez Polskę Prezydencji w Radzie UE w okresie 
1.07 – 31.12.2011r. 

 Rozbudzanie kreatywności i oryginalnego widzenia Podkarpacia jako własnego regionu  
oraz promowanie jego walorów w ciekawej formie scenicznej. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie społeczeostwa obywatelskiego. 

 Rozwijanie uzdolnieo i zainteresowao uczniów. 

 Wzmocnienie udziału podkarpackich środowisk w europejskim dialogu nt. współpracy 
rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. 

 Integracja szkół w obrębie województwa podkarpackiego przez działalnośd zespołową opartą  
na pracy o charakterze artystycznym. 

 

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa 

podkarpackiego. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Adama Mickiewicza 

ul. Bernardyoska 4, 35-069 Rzeszów 
tel. 017 748 20 20; www.sp1.rzeszow.pl 

 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 
ul. Sucharskiego 2, Rzeszów 

tel. 017 866 12 84; www.rcie.rzeszow.pl 
 

http://www.sp1.rzeszow.pl/


2. Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i IV - VI. 
Mogą również wystąpid uczniowie należący do Szkolnych Klubów Europejskich. 

3. Konkurs polega na zaprezentowaniu przez uczniów programu promującego Podkarpacie  
(do wyboru – np. w pojęciu regionu lub swojej miejscowości) w dowolnej artystycznej formie 
scenicznej.  

  Maksymalny czas występu nie może przekroczyd 15 minut.  
 Maksymalna liczba uczestników występu: 10 uczniów. 

Przykładowe formy sceniczne dopuszczalne w konkursie:  
  inscenizacja, montaż słowno-muzyczny, w tym np. wiersze /również te ułożone przez uczniów-poetów/, 

piosenki, taoce, legendy, monologi, dialogi, występ „kuchni podkarpackiej”, pokaz sceniczny typu 
„przewodnik po …”, „spacerkiem po …” i inne. 
Przykładowe pytania, które mogą stad się inspiracją do stworzenia występu: 
 Gdybyś był/a obcokrajowcem i przyjechał/a do Polski – na Podkarpacie, to co byś chciał/a zobaczyd? 

Kogo poznad? Dlaczego warto przyjechad na Podkarpacie? 
 Czym można i trzeba się chwalid? Jakie są u nas atrakcje, co nas wyróżnia? 

(np. walory turystyczne, przyrodnicze, ciekawe wydarzenia, interesujący ludzie, ciekawe obiekty 
zabytkowe i współczesne, atrakcje rozrywkowe, imprezy kulturalne, sportowe, naukowe, regionalne 
taoce, muzyka, piosenki, podkarpackie smaki, tradycje, wyroby, możliwośd zdobycia ciekawych 
zawodów, nowoczesnośd itp.) 

 Co interesującego jest w mojej miejscowości/powiecie/województwie? Z czego jesteśmy dumni?  
Jak ciekawie można spędzid u nas np. wakacje?  

 Z czym dobrym kojarzy nam się nasza miejscowośd/powiat/województwo? 
 Jakie mamy znane, nowoczesne zakłady, fabryki, lotnisko, …? itd. itd. 

WAŻNE ! 
Wysoko punktowany przez jury będzie dowolny element występu nawiązujący do Polskiej 
Prezydencji w UE/promujący to wydarzenie. Warto więc umieścid w programie występu np. słowo 
wstępne narratora mówiące o tym wydarzeniu lub element dekoracji/rekwizytów (np. flagi Polski, 
UE) lub element obcojęzyczny np. przywitanie lub napis – daty sprawowania przez Polskę Prezydencji 
w UE lub inne wg własnej inwencji. 

 

4. Do konkursu wojewódzkiego każda szkoła może zgłosid dwie propozycje - po jednej 
z poszczególnych kategorii wiekowych. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie nagrania video prezentowanego występu 
na płycie DVD wraz z kartą zgłoszenia (według załączonego wzoru lub do pobrania na stronie 
internetowej SP-1 w Rzeszowie lub stronie RCIE w Rzeszowie) w nieprzekraczalnym terminie  
do 10 listopada 2011r, z dopiskiem: 

          

Wojewódzki Konkursu Artystyczny 
„Polska Prezydencja w Unii Europejskiej – Pochwalmy się Podkarpaciem” 

 

 Adres, na który należy nadesład płytę DVD oraz kartę zgłoszenia i niżej wymienione oświadczenia: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

ul. Bernardyoska 4 
35-069 Rzeszów 

Prosimy również o nadesłanie: 
a) Zgody rodziców/prawnych opiekunów na wykorzystanie danych niezbędnych  

do przeprowadzenia konkursu (wzór w załączniku). 
b) Oświadczenia nauczyciela-opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  

(wzór w załączniku). 
 

IV. OCENA I NAGRODY: 
1. Jury powołane przez organizatorów oceniad będzie: 

 zgodnośd występu z tematem konkursu oraz nawiązanie do Prezydencji Polski w UE, 

 kreatywnośd, wyobraźnię i oryginalnośd w przedstawieniu walorów Podkarpacia, 

 poziom przygotowanego występu i ogólne wrażenie artystyczne. 



2. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami wyłoni laureatów w każdej 
kategorii wiekowej. 

3. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymają laureaci oraz ich nauczyciele. Nauczyciele dodatkowo 
otrzymają także certyfikaty Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.  

 Wszyscy uczestnicy konkursu wojewódzkiego i ich nauczyciele otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
 

V.  TERMINARZ KONKURSU: 
 Od 1.09.2011r – 31.10.2011r - przesyłanie zgłoszeo do konkursu. Prosimy o przesłanie faksem  

(fax do SP-1 w Rzeszowie: 017 748 20 25) lub na adres e-mail:  iberes@wp.pl  
następującej informacji: 

 
 
 
 
 
 

 Do 10.11.2011r. – termin nadesłania nagrao wraz z kartą zgłoszenia i odpowiednich oświadczeo 
(wymienionych w rozdz. III pkt. 5 niniejszego Regulaminu). 

 Do 16.11.2011r – ocena występów przez jury na podstawie nadesłanych nagrao oraz: 
a) Zamieszczenie listy występów/uczestników, którzy zakwalifikowali się do FINAŁU KONKURSU,  

na stronach: www.sp1.rzeszow.pl oraz www.rcie.rzeszow.pl 
b) Powiadomienie finalistów o terminie i godzinie Finału – telefonicznie lub e-mailem.  

Uroczystośd finałowa odbędzie się w Rzeszowie, w listopadzie 2011r. – w siedzibie 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w 
Rzeszowie (w Klubie Akademickim) ul. Sucharskiego 2. 

c) FINAŁ KONKURSU – listopad 2011r. - występy finalistów, przyznanie I, II, III miejsca w każdej 
kategorii wiekowej. Wręczenie nagród. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu  

i ich opiekunów, zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi z przebiegu konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu  

i ich opiekunów wraz z podaniem nazwy szkoły, do której uczęszczają. 
4. Nadesłane nagrania mogą byd wykorzystane przez Organizatora oraz inne instytucje zajmujące 

się promocją i rozwojem regionów. Organizator nie zwraca nadesłanych nagrao. 
5. Przyznane nagrody będą wręczany wyłącznie w dniu FINAŁU KONKURSU. 
6. Na uroczysty FINAŁ uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 
7. Ciekawe występy konkursowe prezentowane będą na Facebooku na oficjalnym profilu RCIE 

w Rzeszowie (link będzie podany na stronach: www.sp1.rzeszow.pl i www.rcie.rzeszow.pl). 
 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udzielają: 
 

Iwona Bereś - Szkoła Podstawowa Nr 1 
tel. (0-17) 748 20 20,  
tel. kom. 508 126 064, e-mail: iberes@wp.pl 

Katarzyna Stępak - Regionalne Centrum Informacji 
Europejskiej w Rzeszowie, tel. (0-17) 866 12 84 , 
e-mail: kstepak@wsiz.rzeszow.pl 

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronach: www.sp1.rzeszow.pl i www.rcie.rzeszow.pl 
Na tych stronach umieszczone również będą wyniki konkursu oraz termin i godzina FINAŁU KONKURSU. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym prestiżowym konkursie !!! 
Czekają atrakcyjne nagrody  ! 

 

Opracowała: mgr Iwona Bereś –                                                                                                      ORGANIZATORZY KONKURSU 

nauczyciel SP-1 w Rzeszowie, koordynator konkursu.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zgłaszam chęd udziału w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym 
„Polska Prezydencja w Unii Europejskiej – Pochwalmy się Podkarpaciem” 

Planowana liczba występujących:  ……………………….. uczniów 
ze  ………………………………………….(nazwa, adres, tel., e-mail placówki) 

Nauczyciel: ……………………………………………….. (imię i nazwisko) 
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