
 

Konkurs plastyczny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Organizatorem konkursu jest nowo powstały ośrodek kulturalny Pracownia Kulturalna, usytuowany 
nad zalewem Bagry Wielkie w Małym Płaszowie. Patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy XIII 
Podgórze. Celem konkursu jest rozwój kreatywności, zwiększenie zainteresowania najbliższym oto-
czeniem i jego potrzebami oraz kształtowanie kompetencji kulturalnych. Jest to również zachęta do 
otwartego myślenia i zdobywania wiadomości oraz umiejętności w dziedzinie projektowania. 

Regulamin konkursu „Dzielnica moich marzeń”
– Prace są przyjmowane w trzech kategoriach wiekowych: 
1. – dzieci z klas 4-6
2. – dzieci z klas 7-8 
3. – dzieci z klas gimnazjalnych przy szkołach podstawowych
– Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy w dowolnej technice plastycznej (np. makiety, plaka-
ty, mapy, rysunki itd.) na temat „Dzielnica moich marzeń”.
Chodzi o baczne przyjrzenie się potrzebom swojego otoczenia i zamieszkujących go ludzi, zastano-
wienie się jakie elementy infrastruktury, rozwiązania z różnych dziedzin, m.in. w obszarze kultury 
i spędzania wolnego czasu oraz działania w przestrzeni budowałyby wymarzoną dzielnicę. Czego bra-
kuje mieszkańcom? Co sprawiłoby, że nam wszystkim żyłoby się lepiej? Co może wpłynąć na poprawę 
jakości życia i wyglądu otoczenia oraz integrację społeczności? Zachęcamy do kreatywnego myślenia 
oraz zainteresowania pracą projektantów, architektów, urbanistów, a także urzędników, animatorów 
czy społeczników. Prace można wykonywać indywidualnie lub w zespołach do 15 osób.
– Prace konkursowe są przyjmowane do dnia 18 kwietnia 2018.
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca kwietnia.
– Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Odpowiednio zostaną nagro-
dzone pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z trzech wymienionych kategorii.
– Organizatorzy konkursu zastrzegają, że wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organi-
zatora konkursu.
– Ważne by wraz z pracą dostarczyć wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną przez opiekuna praw-
nego uczestnika konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci. Bez tej zgody 
prace nie będą mogły brać udziału w konkursie ze względów formalnych (nie będzie można legalnie 
np. ogłosić, że dziecko zwyciężyło w konkursie, ani wyeksponować jego opisanej imieniem i nazwi-
skiem pracy). „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 
potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
– Zgłoszenie pracy jest tożsame z wyrażeniem zgody na powyższy regulamin.
– Prace uczestników konkursu będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w siedzibie organi-
zatora konkursu w Pracowni Kulturalnej przy ul. Bagrowej 80/43 w Krakowie. Wystawa będzie miała 
charakter czasowy. Początek i koniec wystawy oraz termin i miejsce uroczystego odebrania nagród 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej organizatora www.pracowniakulturalna.pl.
– Nagrodami w konkursie są atrakcyjne zestawy książkowe oraz warsztaty dotyczące przestrzeni miejskiej. 

Regulamin może ulec zmianie jedynie w celu usprawnienia działania konkursu.
Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów.
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