
 

 

 

      REGULAMIN 

   KONKURSU PLASTYCZNEGO 

   „WIDOKÓWKA Z KRAKOWA” 

Organizator 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 

Cele konkursu 

 zainteresowanie Krakowem jako miastem o wyjątkowym dziedzictwie kulturowym 

 rozwijanie zamiłowania do kultury własnego regionu i poczucie więzi  z regionem 

 stworzenie możliwości udziału szerokiego grona dzieci i młodzieży uzdolnionej                            

i utalentowanej plastycznie w prezentacji walorów naszego miasta 
 

Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Krakowa i 

powiatu krakowskiego. 

 

Tematyka konkursu 

Tematem prac powinien być Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace mogą 

nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i przyrodniczych zakątków Krakowa, ale 

także postaci związanych z naszym miastem (legendarnych, historycznych, współczesnych). 

Nagradzamy najciekawsze pomysły! 

 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

Autorskie prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika, 

wycinanka, wydzieranka o formacie A-4 (nie przestrzenne) prosimy dostarczyć do 6.11 br. 

do organizatora.  

Uczeń może wykonać tylko jedną pracę na  konkurs. Nie będą przyjmowane prace 

zbiorowe. Nauczycieli prosimy o wyselekcjonowanie wraz z uczniami prac wysyłanych na 

konkurs. Każdą pracę należy opisać drukiem (na karteczce wydrukowanej na drukarce) na 

odwrocie: 

 



 

 

- tytuł pracy 

- imię i nazwisko autora 

- wiek, klasa 

- szkoła, adres, telefon 

- imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 

- telefon kontaktowy lub e-mail nauczyciela (lub ucznia) 

 

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

organizatora. Prace nie będą zwracane. Mogą być wykorzystywane do publikacji, wystaw, 

materiałów promocyjnych miasta itp. Jury konkursu powołane przez organizatora pod 

przewodnictwem artysty – plastyka dokona oceny i wyboru prac w 3 kategoriach 

wiekowych (kl. I-III, IV-VI, VII-VIII). 

Werdykt zostanie ogłoszony podczas imprezy finałowej o charakterze publicznym, w czasie 

której nastąpi otwarcie wystawy. Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

Wybrane prace będą wydane w formie widokówki! Najciekawsze prace będzie można 

oglądać na wystawie w Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 oraz na naszej stronie 

internetowej.  
 

Terminy 

Prace na konkurs przyjmujemy do 6.11.2020 r. osobiście lub pocztą na adres: 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana 

  ul. Krupnicza 38  

31-123 Kraków 

Zespół ds. promocji, organizacji imprez i współpracy międzynarodowej 

z dopiskiem: widokówka z Krakowa 

 

Finał konkursu odbędzie się 10 grudnia 2020 r. Termin potwierdzimy nauczycielom 

laureatów telefonicznie lub e-mailem. 

 

 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. 



 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej  

i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu. 

 Prace konkursowe nie będą zwracane. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu konkursu. 

 Nagrody nie odebrane w terminie do dwóch tygodni od finału przechodzą do puli 

nagród innych konkursów. 

 Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela mgr Małgorzata Surma,  

tel. 430-00-15 wew. 215, e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl 

 

 

Partnerzy konkursu: 

 

www.anikino.pl 
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