
                  

     Konkurs Plastyczny   

Jan Paweł II w Małopolsce 
 

Regulamin konkursu  

 

1. Organizatorzy konkursu: 

     Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie,  

     Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”,               

     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

        

2. Cele konkursu: 

 upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II w związku z 100. rocznicą urodzin  
             oraz przypomnienie, jak bliska była mu Małopolska 
 promowanie wśród młodych Polaków postaw patriotycznych i etycznych 
 kształtowanie wśród młodzieży poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej 

    

3. Zasady uczestnictwa – konkurs realizowany drogą internetową 

a. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 

b. Uczestnicy wykonują prace samodzielnie, dowolną techniką plastyczną, interpretując 

zadany temat 

c. Po wykonaniu pracy plastycznej, autor powinien ją sfotografować (w dwóch ujęciach)   

i przesłać na adres email: patriotycznykrakow@gmail.com  - do  zdjęcia  należy  dołączyć: 

krótki  opis pracy, imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu 

4. Kryteria oceny: 

Głównym kryterium oceny prac będą: zgodność z tematem, walory artystyczne 

i estetyczne, pomysłowość i oryginalność. 

5. Termin zgłaszania prac: 

      Prace będą przyjmowane do 14 maja 2020 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja na 

stronach www.patriotycznykrakow.pl, www.mcdn.edu.pl , www.cmjordan.krakow.pl oraz na 

profilach na Facebooku organizatorów. Nagrody, w zależności od sytuacji związanej z 

rozwojem epidemii, prześlemy pocztą lub wręczymy w późniejszym czasie, o czym 

poinformujemy nagrodzonych. 

 

 

http://www.patriotycznykrakow.pl/
http://www.mcdn.edu.pl/
http://www.cmjordan.krakow.pl/


6. Uwagi końcowe. 

      Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

      Dodatkowych informacji udziela opiekun projektu Katarzyna Kędra pod adresami     

      emailowymi: kkedra@cmjordan.krakow.pl   oraz    patriotycznykrakow@gmail.com. 

Uczestnicy konkursu poprzez wzięcie udziału w niniejszym konkursie, wyrażają zgodę na 

nieodpłatną publikację fotografii prac w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, 

foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z niniejszym 

konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 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 niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującym 

regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału !!! 

                             

 

mailto:kkedra@cmjordan.krakow.pl
mailto:patriotycznykrakow@gmail.com

