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8.RAJD ZAPORY 2020 

BEŁŻYCE-WOJCIECHÓW-NAŁĘCZÓW 

REGULAMIN KONKURSU 

„Cowboj” w naszej pamięci 

ppłk. Zbigniew Matysiak  ps. „Cowboj” – wspomnienia. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu są: 

• Burmistrz Bełżyc 

• Burmistrz Nałęczowa 

• Wójt Wojciechowa 

• Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” z Warszawy 

 

2. Konkurs jest częścią szerszego programu uroczystości związanych z 8. Rajdem Zapory. 

3. Konkurs  przeprowadzany  jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do 

jego przestrzegania.   

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. 

2. Poznawanie polskich bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji ze szczególnym uwzględnieniem ppłk. 

Zbigniewa Matysiaka  ps. „Cowboj”. 

3. Zachęcanie do poznawania historii swojego regionu - zapoznanie z historią walk o wolność  

i niepodległość Polski w czasie i po II wojnie światowej. 
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§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs  skierowany  jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z gmin:  Bełżyce, Wojciechów  

i Nałęczów. 

2. Konkurs dotyczy postaci śp. ppłk. Zbigniewa Matysiaka ps. „Cowboj”, a prace przedstawiać mają życie, 

działalność patriotyczną  lub wspomnienia związane z „Cowbojem” 

3. Konkurs przeprowadzany jest  w trzech kategoriach: 

Kat. 1:  klasy 0-3 – praca plastyczna dowolną techniką, format A4 

Kat. 2:  klasy 4-6 –  opowiadanie lub wiersz 

Kat. 3:  klasy 7-8 i szkoły średnie –  film lub prezentacja. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o uczestnikach oraz prac konkursowych. 

5. Prace należy nadsyłać na adres :  

Urząd Miejski w Bełżycach  

 ul. Lubelska 3 

 24-200 Bełżyce  

z dopiskiem: „KONKURS – 8. RAJD ZAPORY’  

lub dostarczyć osobiście na ww. adres 

6. Wraz z pracą musi być przekazany wypełniony formularz konkursowy (warunek niezbędny do 

kwalifikacji do konkursu, formularz jest załącznikiem do regulaminu). 

7. Termin: prace należy dostarczyć w dniach od 01 – 10 kwietnia 2020r. (o terminie decyduje data 

dostarczenia przesyłki przez pocztę/ kuriera) 

8. W przypadku filmu/ prezentacji – praca na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym. 

9. Dopuszcza się wysłanie zebranych prac  jedną przesyłką. Zestaw prac powinien zawierać zbiorową listę 

ich autorów. 

10. Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca. 

11. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzców) przez jury nastąpi  w dniach 18-19 kwietnia 2020r.  

W skład jury wejdą: 

• pani Iwonna Pidek (córka ppłk. Matysiaka) 

• Burmistrz Bełżyc (lub wyznaczony przedstawiciel) 
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• Wójt Wojciechowa (lub wyznaczony przedstawiciel) 

• Burmistrz Nałęczowa (lub wyznaczony przedstawiciel) 

13. System nagród: 

Na poziomie każdej z trzech gmin, w każdej kategorii wiekowej (3 kategorie) przyznane zostaną 3 

atrakcyjne nagrody (jedna za zajęcie I miejsca, jedna za II miejsce i jedna za III miejsce). 

Nagrody zostaną ufundowane przez: Burmistrza Bełżyc, Burmistrza Nałęczowa, Wójta Wojciechowa 

oraz patronów 8. Rajdu Zapory i innych instytucji wspierających wydarzenie. 

 

14. O fakcie przyznania nagrody osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie (na numer 

telefonu podany na formularzu zgłoszeniowym) 

 

15. Uroczyste wręczenie nagród: 26 kwietnia 2020, Miejski Dom Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26. 

godzina:   13:15. Nagrody otrzymają jedynie osoby, które stawią się osobiście w tym terminie (lub ich 

wyznaczony przedstawiciel). 

 
 

16. W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z:  

Joanna Sidorowicz, e-mail: j.sidorowicz@belzyce.pl, Tel. 81 517 25 79. 

  


