POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
59-800 Lubań, Aleja Kombatantów 2

Powiatowy projekt edukacyjny
pt. „DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU LUBAŃSKIEGO”
Patronat nad projektem: Starosta Lubaoski
Projekt edukacyjny „Dziedzictwo kulturowe powiatu lubańskiego” pod hasłem „Przyłapani
na odkrywaniu” skierowany do dzieci i młodzieży powiatu lubaoskiego.
W ramach tego przedsięwzięcia powstaną niepowtarzalne materiały promujące naszą
małą ojczyznę: zakładki do książek, pocztówki, foldery, plakaty. Wszystkie w wersji
elektronicznej umieścimy na stronie www.pceluban.pl w zakładce: powiatowe projekty
edukacyjne: Dziedzictwo kulturowe. Najciekawsze zostaną nagrodzone i wydane w wersji
papierowej. Będzie to kolejna okazja do promowania ciekawych, znanych lub nieznanych
miejsc wsi, miast powiatu lubaoskiego, do poznawania swojego miejsca na ziemi.
I. Cele projektu:
 rozbudzenie zainteresowao i rozwijanie uzdolnieo wśród przedszkolaków
i uczniów szkół powiatu lubaoskiego,
 integrowanie środowiska edukacyjnego,
 wspieranie inicjatywy własnego poszukiwania i tworzenia,
 promowanie własnego regionu poprzez twórczośd plastyczną,
 poszukiwanie ciekawych plastycznych rozwiązao,
 odkrywanie niezwykłych, ciekawych, mało znanych miejsc,
 zaciekawienie historią miejsc i nazw poszczególnych miejsc w powiecie
lubaoskim
 odkrywanie znanych i nieznanych uroków naszego powiatu
 propagowanie wśród społeczności, jak ważną sprawą jest dziedzictwo
kulturowe.

II. Uczestnicy: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych (kl. I-III, IV-VI),
gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubaoskiego
III. Czas trwania: rok szkolny 2016/2017 - Prace na konkurs należy dostarczyd do
Powiatowego
Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do 15 maja 2017 r.
IV. Kategorie konkursowe – wytwory promujące niezwykłe miejsca w powiecie lubaoskim:
 Przedszkolaki i uczniowie klas I-III wspomagani przez Rodziców – zakładka do
książki
 Uczniowie klas klas IV – VI – pocztówka
 Gimnazjaliści i uczniowie Szkół ponadgimnazjalnych – folder lub plakat.

Prace konkursowe powinny zawierad elementy dziedzictwa kulturowego powiatu
lubaoskiego,
takie jak: ciekawe miejsca przyrody ożywionej i nieożywionej, elementy podao, legend,
promujące osoby czy działania twórcze. Prace mogą zawierad hasła promujące czy
zachęcające do zobaczenia wskazanych miejsc.
Prace konkursowe powinny zawierad elementy dziedzictwa kulturowego powiatu
lubaoskiego takie jak: ciekawe miejsca przyrody ożywionej i nieożywionej, elementy podao,
legend, promujące osoby czy działania twórcze. Prace mogą zawierad hasła promujące czy
zachęcające do zobaczenia wskazanych miejsc.

PRZEDSZKOLA i KLASY I –III
Praca konkursowa w formie zakładki do książki.
Praca może byd tworzona wspólnie z rodzicami. Technika dowolna (bez używania materiałów
sypkich i spożywczych). Organizatorzy konkursu proszą o nierolowane lub składane prac.
Każda praca powinna byd opisana w następujący sposób:
Tytuł pracy ( oraz krótki opis przedstawionego obiektu)
imię i nazwisko autora oraz jego wiek,
adres przedszkola/ szkoły
KLASY IV –VI
Praca konkursowa w formie pocztówki promującej powiat lubaoski jego niezwykłe i warte
zobaczenia miejsca. Praca może byd tworzona wspólnie z rodzicami. Technika dowolna (bez
używania materiałów sypkich i spożywczych). Organizatorzy konkursu proszą o nierolowane
lub składane prac.
Każda praca powinna byd opisana w następujący sposób:
Tytuł pracy ( oraz krótki opis przedstawionych obiektów)
imię i nazwisko autora/autorów oraz wiek/klasa
adres szkoły

GIMNAZJA i SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Praca konkursowa w formie folderu lub plakatu promującego powiat lubaoski jego niezwykłe
i warte zobaczenia miejsca. Praca może byd tworzona zespołowo (dopuszcza się Zespół do 4
osób). Technika dowolna (bez używania materiałów sypkich i spożywczych). Organizatorzy
konkursu proszą o nierolowane lub składane prac.

Każda praca powinna byd opisana w następujący sposób:
Tytuł pracy ( oraz krótki opis przedstawionych obiektów)
imię i nazwisko autora/autorów oraz wiek/klasa
adres szkoły

Prace konkursowe powinny zawierad elementy dziedzictwa kulturowego powiatu
lubaoskiego takie jak: ciekawe miejsca przyrody ożywionej i nieożywionej, elementy podao,
legend, promujące osoby czy działania twórcze.

VI. Podsumowanie i zakooczenie projektu.
Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej i będą nagrodzone
a prace, które wpłyną na konkurs zostaną opublikowane w przygotowanej publikacji oraz
w formie elektronicznej do pobrania ze strony www.pceluban.pl
VII. Wydruk publikacji zawierającej prace złożone w konkursie oraz wydruk nagrodzonych
prac (zakładek, folderów, pocztówek, plakatów)
VIII. Załączniki

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonej pracy pod tytułem:........................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

Miejscowość, data …………………………………………..

Czytelny podpis uczestnika/rodzica

Załącznik nr 2

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr
133 poz. 883) oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

Miejscowość, data …………………………………………..

Czytelny podpis …………………………………………….

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który
rozumiem i w pełni akceptuję.

Miejscowość, data …………………………………………

Czytelny podpis …………………………………………..

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie
„DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU LUBAŃSKIEGO” organizowanym przez
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla
celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
imię i nazwisko: ...................................................................................................................

wiek: .....................................................................................................................................

Miejscowość, data …………………………………………..

Czytelny podpis ……………………………………………

