
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„PODGÓRZE – MÓJ DOM”  

1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie pod patronatem Rady Dzielnicy 

XIII  

2. UCZESTNICY: 

 • uczniowie szkół podstawowych z Dzielnicy XIII Krakowa (Podgórze). 

Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica (wzór 

w załączniku). 

Wypełniony dokument należy wysłać na adres koordynatora konkursu z ramienia szkoły: 

barbaraheksel@gmail.com do 24 października 2019 

3. TERMIN KONKURSU: 29 października 2019 r. 

4. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 Poznanie historii, tradycji, legend i zabytków Podgórza, 

 Współpraca między szkołami i Radą Dzielnicy - integracja środowiska lokalnego, 

 Popularyzacja wiedzy o środowisku, 

 Poszerzanie zainteresowań oraz rozwijanie talentów, 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wykonywanie prac twórczych. 

KONKURS WIEDZY „PODGÓRSKI WEHIKUŁ CZASU”– konkurs w formie gry 

planszowej, w którym wezmą udział 3-osobowe drużyny z klas VII – VIII. Uczestnicy będą 

odpowiadali na pytania w formie ustnej indywidualnie lub grupowo zgodnie z zasadami gry.  
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ZASADY KONKURSU: 

 Wiek uczestników: klasy VII – VIII, 

 Tematyka konkursu będzie obejmować następujące zagadnienia:  

- historia Podgórza, 

- znane miejsca, zabytki i pomniki dzielnicy, 

- legendy i tradycje, 

- znane osoby związane z Podgórzem, 

- podgórskie murale. 

 

ZAKRES MTERIAŁU: 

 Mapa Podgórza,  

 Informacje ona temat murali(lokalizacja, temat, odniesienie do lokalizacji): własne 

źródła internetowe np. strona www. podgórze.pl 

 Jan Adamczewski, Legendy starego Krakowa, Kraków, 2008 

 Jan Adamczewski, Opowieści starego Krakowa, Kraków, 2007 

 www.podgorze.pl, 

  http://www.dzielnica13.krakow.pl [zakładki: Historia Podgórza, Warto zobaczyć], 

 film dokumentalny „Śladami historii Podgórza” 

(https://www.youtube.com/watch?v=HfosbDyrh9k), 

 film dokumentalny „Podgórze - Perła Krakowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=7itcc8l6b5s,  

 film „Muzealne opowieści” odc. 70, 

 M. Tutak, Opowieść o Podgórzu w stulecie połączenia z Krakowem, Kraków 2014, 

 S. Cichoń, P. Kubisztal, M. Tutak, Podgórze. Przewodnik po Podgórzu, 

prawobrzeżnej części Krakowa, Kraków 2008 

 M. Sosenko, Podgórze w dawnych pocztówkach, Kraków 2015 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie 

wypełnionego formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Decyzje ogłoszone przez jury konkursowe są ostateczne. 

 

KONKURS FILMOWY „OSOBISTY PRZEWODNIK PO PODGÓRZU” – w którym 

zadaniem uczniów jest zrealizować autorski film ukazujący miejsca w dzielnicy szczególnie 

bliskie uczestnikom konkursu. 

ZASADY KONKURSU: 

  Wiek uczestników: klasy IV – VIII, 

 Praca może być wykonana indywidualnie lub w duetach (w czołówce filmu powinien 

być umieszczony jego tytuł oraz nazwisko/-a autora/-ów), 

 Długość filmu nie może przekraczać 5 minut, 

 Praca powinna być dostarczona organizatorom konkursu na nośniku elektronicznym, 

https://www.youtube.com/watch?v=HfosbDyrh9k
https://www.youtube.com/watch?v=7itcc8l6b5s


 W ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę oryginalność i kreatywność, 

zgodność z tematem oraz sposób realizacji 

 Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV – VI i kl. VII - 

VIII. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 24 października 2019 r.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie 

wypełnionego formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Decyzje ogłoszone przez jury konkursowe są ostateczne. 

 

KONKURS LITERACKI „DZIAŁO SIĘ TO W PODGÓRZU…” – w którym uczestnicy 

mają za zadanie napisać opowiadanie z elementami fantastycznymi (np. zaczerpniętymi z 

podgórskich legend lub tradycji). Jego akcja powinna być osadzona w przestrzeni Podgórza 

ze szczególnym uwzględnieniem miejsc rozpoznawalnych w tej dzielnicy. 

ZASADY KONKURSU: 

 Wiek uczestników: klasy IV – VIII, 

 Praca powinna być wykonana indywidualnie (na stronie tytułowej pracy powinien być 

umieszczony jej tytuł oraz nazwisko autora), 

 Długość opowiadania nie może przekraczać 3 stron A4 (Times New Roman 12, 

interlinia 1,5), 

 Praca powinna być dostarczona organizatorom konkursu w formie wydruku, 

 W ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę oryginalność i kreatywność, 

zgodność z tematem oraz cechami gatunku, a także walory artystyczno-literackie, 

 Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV – VI i kl. VII - 

VIII. 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 24 października 2019 r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie 

wypełnionego formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Decyzje ogłoszone przez jury konkursowe są ostateczne. 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „ILUSTROWANIE LEGEND PODGÓRSKICH” – w którym 

uczestnicy mają za zadanie narysować ilustrację do wybranej legendy podgórskiej. 

ZASADY KONKURSU: 

 Wiek uczestników: klasy I – III, 

 Praca powinna być wykonana indywidualnie (na odwrocie pracy powinno być 

umieszczone nazwisko autora oraz tytuł legendy, która została zilustrowana), 



 Technika pracy: forma płaska, technika dowolna, format nieprzekraczający strony A3,  

 W ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę oryginalność i kreatywność, 

zgodność z tematem, a także walory artystyczne i estetyczne. 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 24 października 2019 r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie 

wypełnionego formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Decyzje ogłoszone przez jury konkursowe są ostateczne. 

 

 

 

 


