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ZHP  Komenda Hufca   
im.  gen.  Walerego  Wróblewskiego   
w  Czerwionce – Leszczynach ogłasza: 

 
 
 
 

Konkurs plastyczny – „Moja przygoda z harcerstwem” 
 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Regulamin kierowany jest  dla  dzieci i młodzieży w  wieku  od  6  do  16  lat  oraz  członków  ZHP : 

- Gromady  Zuchowe,  

- Drużyny  Harcerskie,  

- Drużyny  Wędrownicze,  

- Drużyny  Starszoharcerskie,  

- Instruktorów. 

 

2. Technika  prac: 

- dowolna, 
- przyjmowane są również opisy tekstowe najciekawszych wydarzeń harcerskich z udziałem autora. 
 

3. Format: A4 i A3 

 

4. Ilość  nadesłanych prac : dowolna   

 

5. Każda  praca  powinna  zawierać  metryczkę umieszczoną  z  tyłu  pracy: 

- tytuł  pracy 
- imię i nazwisko  wykonawcy  (lub  wykonawców) 
- wiek 
- adres  domowy  lub  przynależność  do  jednostki  organizacyjnej 
 
 
 
 



 

 
  

6.   Uroczyste  rozstrzygnięcie  nastąpi  na  biwaku: 20. 09. 2014 r.  
 

7.   Prace  konkursowe  przechodzą  na  własność  organizatora. 
 

8. Oceny  dokona  komisja  składająca  się  z  niezależnych  instruktorów. 
 

9. Dla  uczestników  przewidziane  są  upominki. 
 

10. Informacje dodatkowe: 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych 
osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 
 

11. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres organizatora.  

 
Janusz  Jasiek   
ul. Furgoła 23  

44-230 Czerwionka do  dnia  09. 09. 2014 r. 
e-mail : zuhagd@vp.pl 

tel :  795 600 467 
 
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy z organizatorem. 
 
 
 
 
 
 

KONKURS  FOTOGRAFICZNY   
pt.  „Wspomnienia  o  harcerstwie  w  fotografii.” 

 
 

Zajrzyj  na  strych,  poszukaj  w  piwnicy,  garażu,  otwórz  stare  walizki 

(oczywiście  za  zgodą  dorosłych),  poproś  rodzinę  i  znajomych 

odszukaj  stare  zdjęcia  i  weź  udział  w  tworzeniu  galerii: 

„Historia  harcerstwa  w  Czerwionce – Leszczynach” 

Przyjdź  i  podziel  się  swoim  odkryciem.  

 

Szczególnie  cenne  dla  nas  będą  fotografie  związane  z  harcerstwem  na  terenie   

naszej  Gminy  i  Miasta. 

Po  uroczystościach  oryginalne  eksponaty  zostaną  zwrócone  właścicielom.  

  
Kontakt:   
Janusz  Jasiek,  
ul. Furgoła  23 
44-230 Czerwionka,  
e-mail : zuhagd@vp.pl 
tel :  795 600 467   
Należy dostarczyć zdjęcia do 09.09.2014r.! 
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