
Regulamin konkursu „Wyślij pocztówkę z wakacji zamiast SMS-a” 

 

 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie  „Wyślij  

 pocztówkę z wakacji zamiast SMS-a”  w ramach projektu  „Bądźmy EkoCyfrowi”. 

 

1. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu pn. „Wyślij z wakacji pocztówkę zamiast smsa” jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, 

ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. 

 

2. Cel konkursu:  

zwrócenie uwagi na  społeczne zagrożenia nałogowego korzystania z telefonów komórkowych 

 

3. Uczestnicy konkursu 
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież krakowskich placówek oświatowych.  

Prace konkursowe oceniane będą w sześciu kategoriach wiekowych:  

1.Przedszkole 

2.Szkoła podstawowa: 

-klasy I-III 

-klasy IV-VI 

3. Gimnazjum  

4. Szkoła ponadgimnazjalna. 

 

4. Tematyka oraz przebieg konkursu: 
- konkurs organizowany jest w ramach projektu „Bądźmy EkoCyfrowi” i trwa od 24. 06. 2017 r.  

do 31. 08. 2017 r.  

 

- zadaniem uczestników jest przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób, w przeznaczonym do tego miejscu na 

pocztówce z e-smokiem, swoich wrażeń z wakacji (np. kogo ciekawego poznałeś podczas wakacji lub co 

zainteresowało Cię w miejscu Twoich wakacji). 

- prace oceniane będą przez jury, które zostanie powołane przez Organizatora 

 

- każdą pocztówkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz jego (lub jego opiekunów prawnych) 

adresem e-mail lub numerem telefonu w miejscu: „kontakt”,  nakleić znaczek pocztowy, a następnie pocztówkę 

przesłać pocztą tradycyjną na podany adres (Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków). 

 

-pocztówki będzie można odebrać m. in. w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 oraz Miejskim 

Centrum Dialogu, ul. Bracka 10. Kartki będą dostępne również wraz z wydaniem czasopisma KRAKOW.PL z dn. 

21.06.2017 r., a  także w miejscach wskazanych przez organizatora. 

 

- nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na wykorzystanie jej w formie publikacji 

pokonkursowych, wydawnictw towarzyszących, w Internecie oraz w prasie, itd. 

 

- nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 

2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) 

 

- organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs 

 

- szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać 

 

- laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody 

  

 

5. Szczegółów na temat konkursu udzielają:  

Justyna Gołębiowska, e-mail: jgolebiowska@cmjordan.krakow.pl, tel. 12 430 00 15 wew. 243 

Magda Waligórska, email- magda.waligorska@um.krakow.pl, tel. 12 616 6014 


