
REGULAMIN KONKURSU 

„DZIELNICA VI – WIDOK Z OKNA” 

 
 

Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. 

 
 

Współorganizator: Dzielnica VI Miasta Krakowa. 

 
 

Cel konkursu: Prezentacja i promocja Dzielnicy VI, rozwijanie talentów wśród dzieci i 

młodzieży, promocja twórczego i bezpiecznego sposobu na spędzanie wolnego czasu w 

sytuacji pandemii. 

 
Terminarz konkursu: 

Prace należy przesyłać do 30 listopada 2020 roku. 

Rozstrzygniecie konkursu będzie miało miejsce 14 grudnia 2020 roku. 

 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć pracą plastyczną przedstawiającą 

widok z okna. Okno musi znajdować się w Dzielnicy VI, choć sami uczestnicy nie 

muszą być mieszkańcami Dzielnicy. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Przyjmowane będą prace 

indywidualne. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

 9 do 14 lat 

 15 do 19 lat 
 

3. Technika wykonania prac dowolna (z wyjątkiem prac przestrzennych i wykonanych z 

użyciem materiałów sypkich: kasza, piasek, muszelki…). 

Wymiar prac konkursowych nie powinien przekraczać formatu A-2 

Prace należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: 

Centrum Młodzieży 

ul. Krupnicza 38 

31-123 Kraków 

z dopiskiem 

„Dzielnica VI – widok z okna” 

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 1). 



Kryteria oceny prac: 

- zgodność pracy z tematyką konkursu 

- pomysłowość 

- oryginalność i estetyka 

 
 

Nagrody: 

- zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

- zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, o której 

będziemy informować uczestników na bieżąco. Ponieważ konkurs jest ogłoszony w 

sytuacji rozwijającej się epidemii, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 

wystawy i/lub wernisażu albo do przesunięcia ich w czasie. 

 
O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora. 

 
 

UWAGA! 

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, 

wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów dla 

potrzeb konkursu. 

Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną 

własnością organizatora. 

Prace konkursowenie będą zwracane. 

 

 

 
Kontakt: 

Karolina Kwiecień 

E: kkwiecien@cmjordan.krakow.pl 

T: 12 430 00 15 wew. 241 

 
Zał. 1 – karta głoszenia. 
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