
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla przedszkolaków z Krakowa i powiatu krakowskiego
 z okazji 125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima

K     raków 2019

„ LOKOMOTYWĄ W ŚWIAT WIERSZY JULIANA TUWIMA”

Organizator: 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Akademia Twórczego Przedszkolaka

Partner konkursu: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl

Patronat medialny:

Portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl

Portal www.rodzinny-krakow.pl

Terminarz konkursu: 
• przyjmowanie prac: do 25 października 2019 r.
• rozstrzygnięcie konkursu: do 31 października 2019 r.
• finał i wręczenie nagród: 7 listopada 2019 r. 

Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji dziecięcej;
• zachęcanie do swobodnej interpretacji plastycznej wierszy dla dzieci, zwłaszcza
   humorystycznych, wesołych, śmiesznych i zabawnych;
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
• poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik;
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci



Warunki uczestnictwa:

1.  Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej, która będzie swobodną i twórczą ilustracją 
      wybranego śmiesznego, zabawnego wiersza Juliana Tuwima.

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym z Krakowa i powiatu krakowskiego. 

3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych ( 3-4 lat i 5-6 lat). 
     Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne. 
     Każdy uczestnik może przesłać max. 2 prace. 

4. Prace konkursowe:
     ·  prace plastyczne w formatach od A4 do A2
     ·  technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne)
     ·  przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: 
       imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole, adres, opiekun, telefon kontaktowy 
       oraz adres e-mail opiekuna oraz oryginalny tekst wierszyka, do którego powstała praca.

5. Nagrody:
     ·  zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
     ·  dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
     ·  o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

6. O wynikach w poszczególnych kategoriach zadecyduje jury powołane przez organizatora 
     konkursu.

7. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której 
     zostaną zaprezentowane najlepsze prace.

Dokładna  godzina finału konkursu zostanie podana opiekunom laureatów w późniejszym 
terminie (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

Dodatkowe informacje:

Zuzanna Klimczak-Szul, mail: zklimczak@cmjordan.krakow.pl

Aneta Drozd, mail: adrozd@cmjordan.krakow.pl

tel. 12 430 00 15 w. 245

  
·  Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej i nazwiska 
  Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.
·  Prace konkursowe nie będą zwracane

·  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.

UWAGA!

ORGANIZATORZY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI CM:


