
Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Południe” Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie we Włocławku, organizuje IV  już  edycję konkursu  

pn.  „Południe – moja dzielnica, mała stolica”. 

W związku z dużym zainteresowaniem naszym  projektem w poprzednich 

edycjach, zapraszamy do ponownego w nim udziału . 

 

 

POŁUDNIE – MOJA DZIELNICA,  MAŁA STOLICA 

 

Celem projektu jest: 

Propagowanie wiedzy o najbliższym regionie, kształtowanie postaw tożsamości i więzi 

lokalnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt zakłada również krzewienie lokalnego 

patriotyzmu, jak też rozwijanie wrażliwości dzieci na otaczające je środowisko. Projekt ma 

także na celu rozbudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej. 

 

Cele szczegółowe: 

- budowanie poczucia patriotyzmu lokalnego 

- zwiększanie wiedzy na temat najbliższej okolicy i regionu 

- uwrażliwianie na środowisko lokalne 

- rozbudzanie kreatywności wśród uczestników projektu 

- integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży 

 

Warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy konkursu składają prace indywidualne w postaci fotografii, rysunku lub obrazu  

(wszystkie do formatu A4),  wiersza, lub opowiadania na temat osiedla Południe.  

Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: 

 imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem, 

 nazwą szkoły,  

 imieniem i nazwiskiem opiekuna wraz z  jego numerem telefonu.   

Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.  

Prace należy złożyć lub wysłać do Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Południe” we 

Włocławku, ul. Kaliska 7, pok. 13, do dnia 30 kwietnia 2017 r.  

 



 

 

Odbiorcy: 

Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie osiedla 

Południe. Projekt nie określa liczby uczestników.  

 

Termin realizacji projektu: 

Luty 2018 r. – kwiecień  2018 r. Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2018. 

Spośród złożonych prac, jury dokona wyboru laureatów. Zwycięscy konkursu oraz osoby 

wyróżnione zostaną powiadomieni pisemnie przez organizatora na przełomie maj/czerwiec 

2018r.  

O dniu wręczenia nagród powiadomimy w późniejszym terminie,  jak też każdy z laureatów 

otrzyma pisemne zaproszenie, za pośrednictwem poczty. 

 

Postanowienia końcowe: 

Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. 

Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie przez organizatora. Od 

postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. W przypadku większej ilości 

prac z jednej placówki, można przesłać je zbiorowo.  

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (54) 413-34-60 wew. 23, 

lub mailowo: a.czerwinska@mopr.wloclawek.pl. 

 

 

Agnieszka Czerwińska –  

Organizator Społeczności Lokalnej OSPS „Południe”.   
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