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Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 

Oddział „Ziemi Tarnowskiej” 
w Tarnowie 

 

XXIII 
Konkurs Wieńców Nagrobnych 

„Żołnierska Pamięć” 
 

 

 
       

      Tarnów,6 - 7 listopada 2019r. 



I.  Organizatorzy :  

 

 Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie 

 XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika  

w Tarnowie 

  

II. Regulamin Konkursu : 

 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów 

szkół, ośrodki kultury, placówki pozaszkolne, towarzystwa, 

stowarzyszenia, zgłoszenia indywidualne (np. rodzeństwo) 

 Każda instytucja zgłaszająca się do konkursu może prezentować 

jedną pracę (wieniec) 

 Wpisowe od jednostki zgłaszającej wieniec wynosi 10 zł 

 

 

III. Celem Konkursu jest : 

 

 Rozwijanie uczuć patriotycznych w młodym pokoleniu 

 Przybliżenie historii I wojny światowej oraz kultywowanie pamięci                                 

o żołnierzach poległych za Niepodległość Polski 

 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kształtowanie zdolności 

manualnych 

 

IV.  Charakterystyka wieńców i technika wykonania: 

 

 Wieniec Nagrobny charakterystyczny dla okresu I wojny światowej 

powinien posiadać: 

 - barwy i godło państwa biorącego udział w walkach na terenie  

   byłej Galicji Zachodniej 

 - elementy żołnierskie charakterystyczne dla I wojny światowej 

 Wymiary wieńca -  do 100 cm (średnica) 

 Wieniec należy opisać: 

        - autor pracy, nazwa instytucji, adres 

        - imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

 

 Prosimy o zabezpieczenie opisów przed wilgocią (deszczem) 

 Wieniec powinien być wykonany z materiałów naturalnych                           

(np. kwiaty, liście itp.)  

 

UWAGA ! 

 

            - prosimy nie używać gotowych sztucznych elementów    

              dekoracyjnych (sztuczne ozdoby) 

            - dopuszczalny jest stelaż wieńca z elementów gotowych! 

 

      V.  Termin i miejsce: 

 

 Każda Organizacja biorąca udział w konkursie winna 

potwierdzić swój udział listownie  lub innym środkiem łączności 

do dnia: 

31 października 2019 roku na adres : 

 

ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej” 

ul. Żydowska 20 

33-100 Tarnów 

                                            tel. (14) 655-43-52         

e-mail: poczta@tarnow.pttk.pl 

 

 W dniu 06 listopada 2019r. (środa) nastąpi ocena wieńców 

konkursowych w ZO PTTK. Wieńce wraz z wpłatą należy 

złożyć do godz. 14:30. 

 Każdy wieniec zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez 

Jury powołane przez Organizatorów. 

 W dniu 07 listopada 2019 r. (czwartek) wieńce zostaną 

wystawione w godz. 10:00-16:00 na Tarnowskim Rynku do 

oceny przez mieszkańców Tarnowa.  

 Wyniki Konkursu będą ogłoszone w czasie zakończenia Złazu   

w dn. 08 listopada 2018 r. (piątek) w Łowczówku, następnie 

wieńce zostaną złożone na mogiłach Legionistów. Odbiór 

nagród za udział w konkursie nastąpi w czasie zakończenia 

Złazu lub od wtorku 12 listopada w siedzibie Oddziału. 

 

 

ORGANIZATORZY 
 


