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Regulamin konkursu 

„Spytej se ołmy” 

1. Organizator 

Konkurs organizuj� cisecki oddział PTTK oraz Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek. 

2. Cele konkursu 

� poznanie historii, legend, oraz wiadomo�ci o obecnych ciekawostkach przyrodniczych, 

technicznych czy kulinarnych poszczególnych wsi gminy Cisek, 

� zebranie informacji przydatnych do opracowania przewodnika po gminie, 

� integracja mi�dzypokoleniowa mieszka�ców i sympatyków ró�nych miejscowo�ci gminy 

Cisek, wymiana wiedzy, umiej�tno�ci, zainicjowanie dialogu i współpracy, 

� wypełnienie czasu pozalekcyjnego młodzie�y – zaj�cia wzbogacaj�ce wiedz� o regionie, 

kształtuj�ce to�samo�� uczestników, pozwalaj�ce twórczo i po�ytecznie sp�dzi� wolny czas 

(jako forma przeciwdziałania uzale�nieniom). 

3. Adresaci konkursu 

Konkurs kierowany jest do mieszka�ców, byłych mieszka�ców i sympatyków gminy Cisek, w 

dowolnym wieku. 

Udział mog� wzi�� zespoły osób przedstawiaj�ce wybran� miejscowo�ci (jeden albo wi�cej w 

danej wsi) lub te� pojedyncze osoby. 

4. Forma prac 

Forma jest dowolna. 

Dopuszczalne s� dzieła pisemne, d�wi�kowe, multimedialne, graficzne. Prace mog� by� 

napisane w j�zyku polskim, niemieckim, jak równie� w gwarze �l�skiej. 

Wymogiem, który powinna spełni� ka�da z prac, jest pokazanie wybranej miejscowo�ci (lub 

jej elementu, przez zasłyszan� „od ołmy” opowie��, legend�, ciekaw� histori�, przyrod�, 

atrakcj� turystyczn�, itp.). 

5. Czas trwania konkursu 

Termin nadsyłania/ dostarczania prac mija 30 listopada 2006 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

Ogłoszenie wyników nast�pi na przełomie I/II. 2007 r. 
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6. Weryfikacja prac  

Nadesłane (lub dostarczone bezpo�rednio) w zało�onym terminie prace oceni jury, w skład 

którego wejd� przedstawiciele organizatorów oraz wybrani eksperci.  

Jury zastrzega sobie prawo do klasyfikacji prac w wybranych przez siebie kategoriach. 

7. Nagrody 

Najlepsze prace, wybrane przez jury, zostan� uwiecznione w przewodniku.  

Autorzy najciekawszych prac otrzymaj� nagrody, a ka�dy z uczestników - upominek. 

Wysoko�� oraz rodzaj nagrody zale�y od przyj�tej przez jury klasyfikacji oraz wieku i liczby 

uczestników (zespół, pojedyncza osoba). 

8. Adres, na który nale�y nadsyła� prace 

Prace nale�y nadsyła� na adres PTTK, Oddział w Cisku, ul. Planetorza 57, 47 – 253 Cisek z 

dopiskiem „Konkurs”.  

9. Szczegółowe informacje mo�na uzyska�: 

� drog� elektroniczn� pod adresem nuska1@wp.pl, na stronie www.cisek.pl, 

� telefonicznie: 0603 678 883, 0601 811 334. 

10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyra�eniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz 883) w czasie 

trwania pracy nad projektem oraz wykorzystanie zdj�� i innych nadesłanych materiałów, dla 

celów konkursu.  


