
REGULAMIN KONKURSU

„JORDAN INSPIRUJE”

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

Współorganizator: Dzielnica I Miasta Krakowa.

Cel konkursu: popularyzacja wiedzy o życiu i dorobku dr. Henryka Jordana. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć grę miejską poświęconą Henrykowi 

Jordanowi. Gra musi zawierać założenia koncepcyjne, mapę lub opis miejsc, projekt 

graficzny (w formie grafiki lub rysunku) materiałów potrzebnych do gry.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-18 lat mieszkającej lub uczącej się 

na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego. Przyjmowane będą prace indywidualne oraz 

grupowe.

3. Prace konkursowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: 

kkwiecien@cmjordan.krakow.pl. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Terminarz konkursu:

Projekty gier należy przesyłać do 31 października 2020 roku. 

Rozstrzygniecie konkursu będzie miało miejsce 16 listopada 2020 roku.

Kryteria oceny prac:

- ilość informacji 

- koncepcja gry

- pomysłowość w wymyślaniu zadań w grze

- estetyka wykonania 
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Nagrody:

- zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

- zwycięska gra zostanie opracowana i opublikowana, zaś zwycięzca lub/i zespół zwycięzców

będą mogli uczestniczyć w procesie opracowania i przygotowania gry 

- autor lub/i zespół autorów zwycięskiej gry zostaną zaproszeni do udziału w organizacji 

rozgrywek dla mieszkańców Krakowa.

O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora.

Mieszkańcy Krakowa zostaną zaproszeni do udziału w zwycięskiej grze przy okazji Święta 

Dzielnicy I (lub innej imprezie organizowanej/współorganizowanej przez Dzielnicę I).  

UWAGA!

• Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  przez

Uczestników  oraz  Opiekunów  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  przez

Organizatora  –  Centrum  Młodzieży  na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na

podstawie prawa oświatowego.

• Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  wszystkich  punktów

regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie przez Administratora Danych Osobowych -

Centrum Młodzieży - wszelkich fotografii lub nagrań związanych z konkursem do celów:

użycie  na  stronie  internetowej  http://www.cmjordan.krakow.pl,  na  Facebooku  Centrum

Młodzieży, na Instagramie CM. 

Kontakt: Karolina Kwiecień

kkwiecien@cmjordan.krakow.pl

Tel.: 124300015 wew. 241
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