
REGULAMIN KONKURSU

„JORDAN INSPIRUJE”

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

Współorganizator: Dzielnica I Miasta Krakowa.

Cel konkursu: Promowanie postaci i myśli dr. Henryka Jordana, rozwijanie talentów 

wśród dzieci  i  młodzieży,  promowanie  twórczego i  bezpiecznego sposobu spędzania 

czasu wolnego w sytuacji pandemii.

Terminarz konkursu:

Prace należy przesyłać do 2 grudnia 2020 roku. 

Rozstrzygniecie konkursu będzie miało miejsce w grudniu 2020 roku – o dokłądnym 

terminie finału poinformujemy laureatów. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć  pracą plastyczną lub fotograficzną 

przedstawiającą  sposoby  na  zabawę,  rozrywkę  i  wypoczynek  w  sytuacji  pandemii, 

pomimo zakazów, obostrzeń i deszczu.

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

indywidualne. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

do lat 9

10 do 14 lat

15 do 19 lat.

3. Technika wykonania:

a)  prace plastyczne: technika dowolna (z wyjątkiem prac przestrzennych i wykonanych 

z użyciem materiałów sypkich: kasza, piasek, muszelki…). Wymiar prac konkursowych 

nie powinien przekraczać formatu A-2

b) fotografie: powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym (format minimum 

20x30 cm, max. 50x70 cm. Każdy autor może zgłosić do konkursu max. 3 fotografie. Na 

fotografiach nie mogą znajdować się żadne widoczne znaki (datowniki, znaki wodne z 

nazwiskiem autora).

4. Prace plastyczne i fotograficzne należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30 listopada 

2020 r. na adres:



Centrum Młodzieży

ul. Krupnicza 38

31-123 Kraków

z dopiskiem „Jordan inspiruje”

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 1) i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz zgodę rodziców w przypadku uczestników niepełnoletnich (zał. 

2).

Kryteria oceny prac:

- zgodność pracy z tematyką konkursu

- pomysłowość

- oryginalność 

- estetyka wykonania

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  trwającej  epidemii,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z 

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

O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora.

Kontakt: Karolina Kwiecień

kkwiecien@cmjordan.krakow.pl

Tel.: 124300015 wew. 241

Zał. 1 – karta zgłoszenia;

Zał. 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda rodziców

mailto:kkwiecien@cmjordan.krakow.pl

