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Regulamin projektu „Moja Gmina – Mój Herb” 

1. Postanowienia ogólne            

- organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach  

- uczestnikami projektu mogą być dzieci z gminy Marcinowice w wieku od 6 do 12 

lat 

- czas trwania projektu: I część:  11.01.2016-29.01.2016, II część: 01.02.2016-

19.02.2016, III część: 07.03.2016-30.04.2016 

- projekt jest realizowany z funduszy Fundacji BZWBK w ramach konkursu 

grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” oraz Gminnego Ośrodka Kultury                    

w Marcinowicach  

2. Cele projektu 

- poznanie historii gminy Marcinowice oraz poszczególnych miejscowości 

- integracja międzypokoleniowa 

- budowanie wśród dzieci i młodzieży lokalnego patriotyzmu 

- edukacja obywatelska dzieci i młodzieży 

- wychowanie poprzez działania artystyczne 

 3.   Zasady uczestniczenia w projekcie 

Projekt składa się z trzech etapów. Świetlice biorą bezpośredni udział w dwóch z nich: 

I etap: 11.01.2016-29.01.2016 

Spotkanie na świetlicy z osobą, która w ciekawy i atrakcyjny dla dzieci sposób przedstawi 

historię miejscowości, w której dzieci mieszkają oraz historię gminy Marcinowice, tradycje, 

osoby i miejsca związane z gminą. Dokumentacja spotkania w formie fotograficznej. 

 



 

II etap: 01.02.2016-19.02.2016 

Przekazanie dzieciom informacji o procesie tworzenia herbu w gminie Marcinowice,                        

z jednoczesnym uświadomieniem dlaczego jest to ważna chwila dla lokalnej społeczności. 

Przedstawienie rodzajów herbów występujących w innych gminach.  

Zaprojektowanie przez dzieci propozycji herbu swojej miejscowości lub gminy                                   

z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Format pracy – A4. 

Wykonanie przypinek na ubranie z projektem własnego herbu lub hasłem „Moja Gmina-Mój 

Herb”. 

Każda świetlica do 19.02.2016 wyłoni jedną pracę, która zostanie zaprezentowana na 

wystawie w Urzędzie Gminy Marcinowice. Prace należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Marcinowicach do końca lutego.  

Dokumentacja etapu w formie fotograficznej. 

III etap: 07.03.2016-30.04.2016 

Zorganizowanie wystawy „Moja Gmina – Mój Herb” w Urzędzie Gminy Marcinowice. 

Zaproszenie na wystawę mieszkańców gminy i lokalnych samorządowców. 

           4.   Postanowienia końcowe 

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczestniczącego w projekcie proszeni są                             

o podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz pracy wykonanej przez dziecko 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach i Fundację BZWBK – według załącznika. 

 

 

 

 


