
Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkoli i szkół podstawowych 

pt. „Dogadajmy się! Budujemy mosty porozumienia!” 

Art.1. Organizacja konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy (oddział w Krakowie). 

2. Partnerem w Konkursie jest Przedszkole Samorządowe nr 82 w Krakowie. 

3. Celem Konkursu jest: 

a) promocja idei mediacji i polubownych sposobów rozwiązywania sporów wśród 

dzieci i młodzieży, 

b) uwrażliwienie na kwestie porozumienia bez przemocy,  

c) pobudzenie aktywności twórczej dzieci, 

d) rozwijanie myślenia kreatywnego, 

e) rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

4. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli publicznych i niepublicznych na prawach 

publicznych oraz dla szkół podstawowych publicznych oraz społecznych na terenie 

Małopolski zwanych dalej szkołą. 

Art. 2. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat (dzieci przedszkolne), 

a także dla uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych. 

2. Uczestnikiem jest każdy uczeń zgłoszony przez nauczyciela za zgodą rodziców/ 

opiekunów prawnych. 

3. Uczestnicy mogą wykonać pracę samodzielnie lub zespołowo. 

4. Zespół nie może liczyć więcej niż 6 osób. 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć wraz z pracą kwestionariusz osobowy wraz 

ze zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. 

6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. 

Art. 3. Wymogi techniczne pracy 

1. Praca może być wykonana techniką dowolną. 

2. Praca może być wykonana w dowolnym formacie przestrzennym – płaska lub 3D. 



3. Praca nie może przekraczać wymiarów 100 x 70 cm, a w przypadku prac przestrzennych 

100 x 70 cm w podstawie, 50 cm wysokości. 

4. W kwestionariuszu zgłoszeniowym można podać autorski tytuł pracy. 

5. Pracę należy wyraźnie podpisać na odwrocie: imię i nazwisko (w przypadku prac 

zbiorowych należy podać wszystkich autorów) klasa oraz dane szkoły. 

Art. 4. Ocena prac 

1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Prace będą oceniane pod względem: 

a) adekwatności do tematyki konkursowej 

b) konceptu 

c) estetyki 

d) wybranych technik 

3. Organizator może ustalić dodatkowe kryteria oceny. 

4. Ocena zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem kategorii wiekowej,  

z uwzględnieniem podziału na prace indywidualne i zbiorowe. 

5. Ocena komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

Art. 5. Terminy 

1. Prace można zgłaszać od dnia 11 lutego do 10 marca 2019r. 

2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane. 

3. Komisja konkursowa ma 30 dni na ogłoszenie wyników Konkursu, nie później niż do  

19 kwietnia 2019r. 

Art. 6. Nagrody 

1. Głównym sponsorem nagród jest Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 

3. Każdy wyróżniony i nagrodzony uczestnik otrzyma nagrodę/ zestaw nagród rzeczowych 

w zależności od zajętego miejsca/ wyróżnienia. 

Art.7. Zgłoszenia prac 



1. Prace należy przynieść lub wysłać na adres: Przedszkole Samorządowe nr 82, ul. 

Bartosza Głowackiego 2, 30-085 Kraków; z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY SMP” 

2. Do pracy należy załączyć Kwestionariusz osobowy podpisany przez rodzica lub innego 

opiekuna prawnego (załącznik 1 do regulaminu) oraz klauzulę RODO (załącznik 2 do 

regulaminu). 

3. Pytania w sprawie konkursu można kierować mailowo na adres: 

mediatorzypolscy.kr@gmail.com 

Art.8. Prawa organizatora 

Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu, 

b) odstąpienia od organizacji konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac, 

d) rozstrzygania pozostałych kwestii nieobjętych regulaminem, a mogących mieć wpływ 

na przebieg Konkursu. 
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