
Regulamin konkursu „List do Trzebiatowa” 
zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów 

 

 

 

 

Cele konkursu 
 

1. Popularyzacja wiedzy o Gminie Brwinów i partnerskiej gminie Trzebiatów. 

2. Rozwijanie poszanowania tradycji i historii regionu. 

3. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną:  

w związku z obchodami „Roku Armii Krajowej w Gminie Brwinów” zwrócenie 

szczególnej uwagi na wydarzenia historyczne, sylwetki wybitnych postaci naszego 

regionu, lokalne miejsca pamięci związane z AK. 

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 

6. Rozbudzanie zainteresowania życiem gminy Brwinów. 

7. Rozwijanie twórczości dziecięcej. 

8. Rozwijanie fantazji i wyobraźni.  

 

 

Adresaci konkursu 

 uczniowie szkół podstawowych (od klasy IV wzwyż, w tym także kończący klasę III) 

oraz gimnazjów i liceum, uczęszczający do szkół na terenie gminy:   

ZS nr 1 w Brwinowie, ZS nr 2 w Brwinowie, LO w Brwinowie, ZS w Otrębusach,  

ZS w Żółwinie 

 podopieczni świetlic Działu Wspierania Rodziny Środowiskowego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

W konkursie mogą wystartować osoby indywidualne lub maksymalnie 2-osobowe zespoły. 

Z możliwości zdobycia głównej nagrody wyłączone są osoby, które w roku 2011 r. były 

laureatami konkursu „List do Trzebiatowa”. 

 

Zadanie konkursowe 

Prace konkursowe należy wykonać w formie listu (list tradycyjny, maszynopis komputerowy, 

e-mail), wzbogacając go dodatkowymi elementami graficznymi lub załączając dodatkowe 

elementy (rysunki, szkice, fotografie, prezentacja multimedialna itp.). 

Ma to być przesyłka do kolegi/koleżanki z Trzebiatowa, w którym autor-nadawca będzie 

opowiadał o swoich spotkaniach z historią na terenie gminy Brwinów, wskazując osoby, 

wydarzenia i miejsca związane z działalnością Armii Krajowej, np. przedstawiając działania 

konspiracyjne na terenie obecnej gminy Brwinów, wspominając wydarzenia, konkursy i 

imprezy związane z historią AK itp. – pokazując gminę Brwinów jako miejsce bogate w 

historię i pielęgnujące tradycje historyczne Armii Krajowej. 



Kryteria oceny prac  
 

1. Zgodność pracy z tematyką. 

2. Zawartość treściowa – w warstwie merytorycznej oraz emocjonalnej. 

3. Oryginalność tekstu. 

4  Poprawność ortograficzna, stylistyczna i interpunkcyjna. 

5. Estetyka pracy, staranność edytorska. 

6. Pomysłowość rozwiązań graficznych. 

 

 

Tryb składania i oceny prac 

 

Prace konkursowe powinny być przekazane do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 

Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie do dnia 18 czerwca 2012 r. do godz. 18.00. 

 

Każda praca musi być opatrzona nazwiskiem i imieniem autora, dokładnym adresem szkoły 

(kod, miejscowość, telefon), podaniem klasy i wieku autora/autorów oraz imieniem  

i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna. 

 

Powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych 

prac na podstawie wymienionych kryteriów i tworząc listę rankingową dokona wyboru 

laureatów w terminie do 25 czerwca 2012 r. 

 

 

Nagrody w konkursie 

 

Nagrodą główną w konkursie jest wakacyjny pobyt w gminie Trzebiatów w dniach 14 do 20 

lipca 2012 r. dla 12 laureatów konkursu. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo 

przyznania dodatkowych miejsc lub skierowania na wyjazd osób z listy rezerwowej, która 

powstanie na podstawie listy rankingowej. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent 

pieniężny. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez opiekunów prawnych 

osób niepełnoletnich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. 

 

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do publikacji 

utworów konkursowych bez opłacania honorariów autorskich. 


