
pasJa – wojewódzki konkurs plastyczno-literacki 

 

Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa 

małopolskiego. 

3. Cele konkursu:  

– rozwijanie zainteresowań wśród młodych ludzi, 

– umożliwienie prezentacji własnej twórczości młodych, 

– propagowanie zdrowego stylu życia, 

– promowanie talentów. 

4. Tematyka: wypisz-wymaluj swoją pasję, czyli zaprezentuj nam to, co lubisz robić, 

swoje zainteresowania, co sprawia ci przyjemność, pokaż, jak przyjemnie spędzasz 

czas wolny. 

5. Praca literacka / plastyczna powinna być wykonana przez jednego autora. 

Prace plastyczne: format A3 lub A4, technika dowolna (grafika, pastel, akwarela, 

akryl, collage) wyłączając prace z użyciem produktów (makaron, kasza, 

plastelina itp.). 

Prace literackie: forma dowolna (proza, wiersz, hasło-slogan wyrażające moją 

pasję) ilość znaków max. 1200. 

6. Prace należy nadsyłać niepodklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach na adres 

Organizatora (na koszt własny) lub osobiście wraz z podpisaną kartą zgłoszeń wg 

wzoru w terminie do 7 stycznia 2022 r. (karta zgłoszeń dostępna na stronie 

internetowej www.sckm.krakow.pl ) na adres: Staromiejskie Centrum kultury 

Młodzieży, 31-67 Kraków, ul. Wietora 15 

Prace literackie prosimy przesyłać na adres: konkurs.sckm@gmail.com w formacie 

doc lub txt 

7. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak  nie biorą 

odpowiedzialności za uszkodzenia oraz zagubienie prac w czasie przesyłki. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników 

konkursu w prasie, Internecie i katalogu imprezy. 

9. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury w kategoriach literackim  

i plastycznym oraz dwóch kategoriach wiekowych, powołane przez Organizatora,  

w skład którego wejdą artyści plastycy, językoznawcy i przedstawiciele 

Organizatorów. 

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz umieszczone w katalogu 

imprezy, a także na wystawie pokonkursowej w galerii SCKM, ul. Wietora 15. 

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

11. Jury zwróci uwagę przede wszystkim na: zgodność tematyczną, podejście do tematu, 

pomysłowość, poziom estetyczny prac.  

12. Decyzja Jury w przyznawaniu nagród jest ostateczna. 
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13. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystym 

otwarciu wystawy. O dokładnym terminie wernisażu uczestnicy zostaną 

powiadomieni drogą e-mailową, a informacja zostanie umieszczona na stronie 

www.sckm.krakow.pl oraz na facebooku. 

14. Prace nadesłane na konkurs będzie można odebrać w siedzibie Organizatora miesiąc 

po zakończeniu ekspozycji. Organizatorzy nie przesyłają prac uczestnikom konkursu. 

15. Terminarz konkursu: 

do 7 stycznia  2022 r. – nadsyłanie prac na konkurs 

20 stycznia 2022. – obrady Jury 

luty – otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

luty-marzec 2022 r. – wystawa pokonkursowa 

kwiecień 2022 r. – zwrot prac autorów.  

     16. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

     17. Prace plastyczne należy przesyłać na adres:  

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. Wietora 13/15 lub 

osobiście z dopiskiem na kopercie: pasja 

Prace literackie: na adres: konkurs.sckm@gmail.com w formacie doc lub txt 

     18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

     19. Informacji dotyczących konkursu udzielają: 

Agnieszka Perc, Joanna Miczałowska na miejscu w Staromiejskim Centrum Kultury 

Młodzieży w Krakowie, p. 31 lub pod numerem telefonu 12 430 50 90 oraz email: 

konkurs.sckm@gmail.com 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na bezpłatne 

prezentowanie i wykorzystanie pracy, nazwiska i wizerunku w celu promocji autora, 

konkursu i organizatora. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.) 
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