
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 
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REGULAMIN KONKURSU  

„Zabytki pogranicza polsko-słowackiego” 

 

1. Organizatorzy:  

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, 

Primátor Mesta Medzilaborce 

 

2. Cele konkursu: 

Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Cyfrowe oko”- Innowacyjne 

spojrzenie na kulturę pogranicza dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 

państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020.  

Celem konkursu jest:  

 rozpowszechnianie  wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem 

wspólnych historycznych punktów odniesienia; 

 wykorzystanie dziedzictwa kulturowego za pomocą abstrakcyjnej formy; 

 zwrócenie uwagi na dawne i zapomniane otoczenie; 

 rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw; 

 kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania 

do swego kraju. 

 

3. Forma konkursu:  

 prace mają polegać na wykonaniu makiet zabytków pogranicza polsko – 

słowackiego jako modelu jakiejkolwiek kompozycji przestrzennej, np. budynku, 

pomnika. Organizator zakłada dowolność techniki wykonania makiet.  

 

4. Adresaci konkursu: 

 konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz 

miasto Medzilaborce na Słowacji;  

 konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym lub grupowym; 

 każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników. 

 

 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

 

5. Warunki uczestnictwa:  

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10.09.2021 r. przekazując kartę zgłoszenia 

stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową 

 do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, w przypadku uczniów z gminy Zagórz 

(pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz),  

lub  

 do Urzędu Mesta Medzilaborce, Medzilaborce 068 01 Mierová 326/4.  

 

6. Nagrody: 

 Nagroda za I miejsce – tablet 

 Nagroda za II miejsce – smartfon 

 Nagroda za III miejsce – głośnik bluetooth 

 Wyróżnienie – power bank  

 

oraz otrzyma dyplomy i gadżety promocyjne z logotypami Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W przypadku udziału 

w konkursie grupy, nagroda zostanie przekazana na ręce lidera grupy.  

 

7. Ocena prac: 

 Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

 

8. Wyniki konkursu:   

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalach społecznościowych Organizatorów 

oraz stronach internetowych: www.zagorz.pl, www.medzilaborce-urad.sk  

 

 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz 

z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich rodziców/prawnych opiekunów na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów oraz podmioty 

związane z przyznaniem i wypłatą dofinansowania w celu realizacji 

obowiązków wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 

budżetu państwa, w tym na opublikowanie danych na stronach internetowych, 

mediach społecznościowych, prasie oraz na korzystanie z praw do wizerunku, 

 Organizatorzy zwracają dostarczone prace, 

http://www.zagorz.pl/
http://www.medzilaborce-urad.sk/
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 niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 

i obowiązuje do czasu  jego  zakończenia.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  

prawo  zmiany  Regulaminu  z  ważnych  powodów,  niezawinionych  przez  

Organizatorów,  z  zastrzeżeniem,  że  zmiany  w Regulaminie nie będą naruszać 

praw nabytych przez uczestników Konkursu.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

ORGANIZATORZY 

                                                                

 

 


