
REGULAMIN 

 

konkursu pt. „Góry wspaniałe - góry bezpieczne“  

poświęconego gen. Mariuszowi Zaruskiemu  

 

             

1. Organizatorzy:  

- Stowarzyszenie Gra fal im. Mariusza Zaruskiego 

- Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 

 

 

 

2. Uczestnicy Konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Krakowa 

oraz do nauczycieli z tych szkół.  

 

3. Cele Konkursu:  

Poprzez organizację konkursu chcemy zainteresować jego uczestników osobą Mariusza Zaruskiego 

- człowieka gór i morza, malarza, poety, pisarza, propagatora żeglarstwa, miłośnika jazdy konnej, 

narciarstwa, turystyki górskiej, esploracji jaskin, założyciela TOPR, wojskowego, który walczył o 

niepodległą Polskę. Mariusz Zaruski urodził się na terenach obecnej Ukrainy  

w Dumanowie na Podolu, uczył się w Mohylowie, studiował w Oddesie, a zmarł w Chersoniu, 

 w sowieckim więzieniu NKWD.  Może stać się zatem ważną i bliską postacią dla uczniów 

ukraińskich.   

 

 

4. Warunki uczestnictwa:  

 

- Konkurs przebiega w trzech kategoriach:  

Uczestnicy konkursu zapoznają się z życiorysem Mariusza Zaruskiego, następnie wybierają jeden 

epizod i przedstawiają go. Mogą też wybrać motyw gór, które były pasją Mariusza Zaruskiego 

i zilustruwać go. 

 

a. Uczniowie szkół podstawowych 

b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

Wybrany temat uczestnicy przedstawiają za pomocą technik: plastycznych, komputerowych 

(prezentacje, filmy, animacje), literackich (wiersz) lub fotografii:  

- Prace plastyczne mają być przygotowane w formacie A3. Istnieje także możliwość wykonania 

fotografii prac plastycznych (pliki jpg., png.) i przesłania ich drogą mailową. Każdy uczestnik 

może przesłać makysmalnie dwie prace plastyczne. 

- Prace fotograficzne mają być przygotowane w formatach: 15x18 lub 15x21 lub 18x24. Mogą 

być wywołane lub przesłane elektronicznie w plikach jpg. lub png. Każdy uczestnik może 

przesłać makysmalnie dwie fotografie. 

- Prace wykonane za pomocą technik komputerowych mają być przygotowane w formatach: pptx, 

avi lub mp4.  Każdy uczestik może przesłąć maksymalnie jeden plik.  

- Pliki z pracami literackimi – wierszami, mają być przygotowane w formatach: doc., docx. lub 

odt.  

 

c.  Nauczyciele: 

- Nauczycieli zachęcamy do napisania konspektu lekcyjnego, dzięki któremu bedzie można 

przeprowadzić zajęcia przybliżające postać Mariusza Zaruskiego. Konspekty mają być 



przygotowane w formatach: doc., docx. lub odt. Każdy nauczyciel może przesłać maksymalnie 

jeden konspekt.  

 

 

5. Termin i sposób nadsyłania prac: 

 

- Prace będą przyjmowane do 25 lutego 2023 r.  Prosimy, aby przynosić je wraz z wypełnioną 

Karta Zgłoszenia do biura Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58 / 

osiedle Tysiąclecia, w Nowej Hucie, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 do 15:30 

lub na recepcję Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 w Krakowie. 

Prosimy o podpisanie prac hasłem: „konkurs góry wspaniałe“.   

 

 

- Prace fotograficzne, zdjęcia prac plastycznych, prace literackie, konspekty lekcji oraz prace 

wykonane za pomocą technik komputerowych wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, prosimy 

przesyłać na adres e- mailowy: grafal@cmjordan.krakow.pl do 25 lutego 2023 r.   

W temacie maila prosimy wpsiać „konkurs góry wspaniałe“. 
 

 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród: 

 

Prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez Organizatorów. Autorom najlepszych 

prac w każdej kategorii zostaną wręczone dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez 

Organizatorów. Poza tym dla nauczyciela, który zajmie I miejsce w swojej kategorii, przewidziana 

jest nagroda pieniężna. 

 

Finał konkursu planowany jest w marcu 2023 r. w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana  w Krakowie 

przy ulicy Krupniczej 38. O wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie gali finałowej, laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową. Wyniki konkursu bedą umieszczone na 

stronie internetowej: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy.  

 

 

Dodatkowe informacje: 

Mariusz Jabłoński 

email: mjablonski@cmjordan.krakow.pl., tel. 793-216-555. 
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