
 
 
Regulamin 
konkursu plastycznego  PETERSBURG JAK MALOWANY! 
- dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Krakowa 
 
konkurs realizowany jest we współpracy ze Zgromadzeniem Ustawodawczym  
w Petersburgu 
 
 
Organizator: 
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 

 
Współorganizator: 
- Gmina Miejska Kraków  

 

Terminarz  konkursu:  

- Przyjmowanie prac: do 3 czerwca 2019 r.  

- Finał konkursu:  14 czerwca 2019 r. 

 
Cele konkursu: 
- uczczenie 25-lecia powstania Zgromadzenia Ustawodawczego w Petersburgu  
- zainteresowanie Petersburgiem jako miastem o wyjątkowym dziedzictwie kulturowym 
- promowanie pozytywnego wizerunku miasta Petersburg 
- rozwijanie zainteresowań plastycznych 
 
Temat: 
Tematem konkursu jest miasto Petersburg w ujęciu historycznym lub współczesnym.  

 
Warunki uczestnictwa: 
 

1. Autorskie prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, 
grafika, wycinanka, wydzieranka w formacie A-4 (prace przestrzenne nie będą brane 
pod uwagę)  prosimy dostarczyć do 3.06 2019 r. do siedziby organizatora.  

Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę na  konkurs. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.   
 
Nadesłane prace muszą być opisane zgodnie z podanym wzorem:  
            imię i nazwisko uczestnika, wiek, szkoła, klasa, adres,               
            imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz adres e-mail do opiekuna 
 
 

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z Krakowa. 
3.  Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI  

 oraz VII – VIII. 
 



6. Kryteria oceny prac:  

• zgodność z tematyką konkursu 

• forma prezentacji  

• pomysłowość i estetyka  
 

7. Nagrody: 

• zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe (o ilości nagród 
decydują jurorzy konkursu) 

• Dodatkowo: trzy najlepsze, wybrane przez jury prace, zostaną pokazane  
na wystawie w Pałacu Maryjskim (obecnej siedzibie Zgromadzenia 
Ustawodawczego w Petersburgu) 
 

8. Wyniki oraz finał konkursu: 
O wynikach konkursu w poszczególnych kategoriach zadecyduje jury powołane przez 
organizatora konkursu.  O wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz 
mailowo w dniu 11.06.2019 r.  
 
Finał konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród planowany jest na 14.06.2019 r.  
O dokładnym terminie i miejscu laureaci zostaną poinformowani przez organizatora.  
 
10. Zgłoszenia: 

Prace konkursowe prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: 
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38,  31 – 123 Kraków 
w kopercie z dopiskiem: konkurs plastyczny Petersburg jak malowany!  
 
11. Dodatkowe informacje: 
Irena Janikowska, e-mail: ijanikowska@cmjordan.krakow.pl, tel.: 12.430 00 15 wew. 242 
Anna Dranka – Szot, e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl, tel. 12 430 00 15 wew. 215, 243 
 
 
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. 
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