
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji 

ogłasza konkurs dla dzieci z Ukrainy 

 
  

OPOLE W ŻÓŁTO-NIEBIESKICH BARWACH 
 

 

Jak wygląda Opole z perspektywy ukraińskich dzieci? Jakie skojarzenia i emocje 

wywołują u nich Opole i opolska flaga? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, Miejskie 

Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu organizuje konkurs pt. „Opole w żółto-niebieskich 

barwach”, skierowany do ukraińskich uczniów szkół podstawowych miasta Opola. 

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do refleksji nad obecnym miejscem zamieszkania 

– Opolem.  

 

Wykonując pracę konkursową, dzieci mogą przedstawić te miejsca w Opolu, w których 

najbardziej lubią spędzać czas, które dobrze im się kojarzą lub wywołują u nich pozytywne 

emocje. Może są takie miejsca, które przypominają im ulubione lokacje na Ukrainie? Może 

chcą przedstawić ciekawe doświadczenia przeżyte w naszym mieście?  

 

„Dom jest tam, gdzie czujesz się jak w domu” 

– Truman Capote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Regulamin konkursu 

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych miasta Opola. 

1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy 1-5, 6-11lat  

- klasy 6-8, 12-14lat 

 

2. Zadania dla uczestników konkursu: 

 

a) klasy 1-5 

Wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu pt. „Opole w Żółto-Niebieskich 

Barwach”. 

Wymagania: 

- format pracy A-4, A-3 

- technika dowolna (ołówek, kredki, mazaki, farby, wydzieranki, plastelina, techniki mieszane, 

itp.). 

b) klasy 6-8 

Wykonanie pracy plastycznej w formie papierowej lub graficznej nawiązującej do tematu konkursu pt. 

„Opole w Żółto-Niebieskich Barwach”. 

Wymagania: 

- format pracy A-3 

- technika dowolna (ołówek, kredki, mazaki, farby, wydzieranki, plastelina, techniki mieszane, 

itp.).  

- wymagania techmiczne: format jpg. lub pdf. o wymiarach 297/ 420mm (A3), orientacja 

pozioma lub pionowa, paleta CMYK, rozdzielczość min. 300dpi,  

3. Dostarczenie prac: 

Każda placówka przekazuje  prace w terminie do 31.03.2023 r. na adres: 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę z uzupełnionymi danymi (załącznik nr 2) 

oraz dołączyć uzupełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). Nadesłanie 

projektu w wersji cyfrowej na adres e-mail: m.bielyi@mcwe.opole.pl lub dostarczenie pliku osobiście 

do siedziby MCWE pok. 305A. 

4. Wyniki konkursu i nagrody:  

 

 Komisja Konkursowa kwalifikuje prace do konkursu (prace nadesłane po terminie lub 

niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane). Decyzja Komisji jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie https://mcwe.opole.pl/ w 

dniu 14.04.2023 r. 

 Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody. 

 Nagrodzone prace, za zgodą autora, zostaną opublikowane. 

 O wynikach konkursu i terminie wręczeniu nagród, szkoły i przedszkola zostaną 

powiadomione telefonicznie lub e-mailowo. 

 Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

 Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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