Historyczny konkurs plastyczny i fotograficzny
Konstytucja 3-go Maja
„Witaj Majowa jutrzenko!”
(konkurs online)

Uchwałą Sejmu, rok 2021 ustanowiony został Rokiem Konstytucji 3 Maja.
Świadomi znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci
narodowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania,
zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym/fotograficznym dla dzieci
przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i z terenu miasta Kraków.

Regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
2. Cele konkursu:
 upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 –go Maja, jej
bohaterów,
 promowanie wśród młodych Polaków idei nowoczesnego patriotyzmu,
 kształtowanie wśród młodzieży poczucia świadomości narodowej
i obywatelskiej.
3. Zasady uczestnictwa online:
Konkurs adresowany jest do wszystkich
z Krakowa.

przedszkoli

i szkół podstawowych

Uczestnicy mają za zadanie:
 przedstawić samodzielną interpretację wydarzeń, bohaterów, twórców
Konstytucji 3-go Maja,
 przedstawić oczami dziecka
w domach, szkołach, na ulicach,

jak

obchodzone

jest

święto

 przedstawić flagę narodową w kontekście rodzinnym, lokalnym,
 przedstawić właściwe postawy patriotyczne.
Uczestnicy wykonują dowolną techniką plastyczną lub fotograficzną prace
indywidualne będące interpretacją wybranego tematu Konkursu.
Wykonana praca konkursowa powinna zostać sfotografowana w dwóch ujęciach.
Zdjęcia
pracy
konkursowej
należy
przesłać
na
adres:
patriotycznykrakow@gmail.com. Do zdjęcia należy dołączyć: krótki opis pracy,
imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, e-mail (załącznik).
2. Kryteria oceny:
Głównymi kryteriami oceny prac będą: walory artystyczne i estetyczne,
pomysłowość i oryginalność. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: dzieci w
wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych.
3. Termin zgłaszania prac:
Prace można nadsyłać do 21 maja 2021 r.. Ogłoszenie wyników nastąpi 1
czerwca br. na stronie www.patriotycznykrakow.pl, www.cmjordan.krakow.pl
oraz na fanpejdżach Centrum Młodzieży i patriotycznykrakow.pl w serwisie
Facebook. Nagrody w zależności od sytuacji związanej z postępowaniem w
obliczu koronawirusa prześlemy lub wręczymy w terminie wyznaczonym w
późniejszym czasie. 5 laureatów otrzyma 5 rodzinnych biletów wstępu do:
Podziemi Rynku, Starej Synagogi, Rydlówki, Wieży Ratuszowej oraz Muzeum
Nowej Huty a także książki, gry, gadżety i dyplomy.

4. Uwagi końcowe.
Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Dodatkowych informacji
udziela
Organizator,
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej:
kkedra@cmjordan.krakow.pl, patriotycznykrakow@gmail.com.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację fotografii prac
w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe,
wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z konkursem
„Historyczny konkurs plastyczny”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z
późn.zm)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego
przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia relacji z Historycznego Konkursu
Plastycznego zgodnie z obowiązującym regulaminem przeglądu oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

