
 

 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU ARTYSTYCZNEGO   

DLA DZIECI W WIEKU OD 10 DO 19 LAT 

Miasto wielokulturowe w XXI wieku 

 
                         

Celem konkursu jest: 
 

1. Promocja wielokulturowości, postaw społecznych opartych na tolerancji  
i otwarciu na różnorodność społeczną, w oparciu o poszanowanie otoczenia 
historycznego i kulturowego, w tym dziedzictwa lokalnego. 

2. Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się miastem, jego historią, 
dziedzictwem kulturowym, tożsamością regionalną oraz umożliwienie im 
kreatywnego podejścia do przyszłości miasta jako ośrodka wielu kultur  

i rezerwuaru różnorodności społecznej. 
3. Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, a także stworzenie impulsu 

do rozwoju wrażliwości międzykulturowej, umiejętności artystycznych oraz 
umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie miasta a także przetworzenie 
informacji z poziomu wiedzy na formę ekspresji artystycznej.   

 
 

I. Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu o nazwie Miasto wielokulturowe w XXI wieku jest 
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL z siedzibą w Krakowie przy ulicy 
Lwowskiej 2a/48 oraz Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. 

Mikołaja Reja z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Potokiem 20.  
2. Adres kontaktowy do organizatorów w sprawie szczegółowych informacji o 

konkursie:  

 Jakub Kościółek, e-mail: jakub.kosciolek@interkulturalni.pl  

 Urszula Majcher Legawiec, e-mail: majle@poczta.onet.pl 
3. Konkurs realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie działalności 

pożytku publicznego w sferze integracji cudzoziemców przez Gminę Miejską 
Kraków. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 
 
 

II. Założenia organizacyjne 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych  

i średnich, w następujących kategoriach wiekowych: 

 10-14 lat  

 15 – 19 lat 
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.  
3. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice artystycznej, która może 

być utrwalona i zaprezentowana na zewnątrz: prace plastyczne, prace 



 

 

audiowizualne, komiksy, prace literackie w krótkich formach (maks. 1 strona 
A4), rzeźby i płaskorzeźby, prace fotograficzne.  

4. Tematyką prac jest wyobrażenie artysty/-ki o mieście wielokulturowym w 
XXI wieku, migracjach, różnorodności społecznej. Prace winny uwzględniać 
kontekst lokalny, tj. odnosić się do historii i dziedzictwa miasta Krakowa.  

5. Praca winna być opisana wg powyższego wzoru: 
Imię, nazwisko…………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………… 
Wiek…………………………………… 
Nazwa Instytucji (szkoła, bursa, etc.), 
adres………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko opiekuna prawnego/rodzica…………………………………………………….. 

6. Praca winna być dostarczona do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Ułanów 
25, od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14, lub przesłana pocztą, 
kurierem na adres Stowarzyszenia Interkulturalni PL – ul. Lwowska 2a/48, 
30-548 Kraków. Osobiste doręczenie na adres Stowarzyszenia nie jest 
możliwe i nie będzie akceptowane. W przypadku zdigitalizowanych prac 
audiowizualnych i fotograficznych mogą być one przesłane na adres 
interkulturalnipl@gmail.com pod warunkiem, iż ich rozmiar nie przekracza 
20 GB. Osoba przesyłająca pracę elektronicznie zobowiązana jest uzyskać 
potwierdzenie dostarczenia pracy mailem zwrotnym. W innych przypadkach 
prace tego rodzaju mogą być dostarczone na nośniku danych (nośnik danych 
zostanie zwrócony na życzenie).  

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 
autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu, 
organizacji wystawy, wykonania dokumentacji zdjęciowej i audiowizualnej,  
w tym dokumentu filmowego promującego konkurs. Autorzy wyrażają zgodę 
na nieodpłatne rozpowszechnianie prac za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, strony internetowej organizatora, oraz na wszelkich 

innych polach eksploatacji, w tym dokonywanie skrótów, opracowań bez 
naruszania substancji wykonanego dzieła.  

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą (Ustawa 
o ochronie danych Osobowych z dnia 10 maja 2018, tj. z dnia 30 sierpnia 
2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).  

9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, chyba że 
organizatorzy zadecydują inaczej.  

10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie 
konkursowej. 

11. Prace konkursowe będą oceniane przez komitet oceniający złożony z trzech 
osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie sztuk pięknych 

i/lub krytyki literackiej.  
12. Komitet oceniający wybierze 16 prac spośród nadesłanych na konkurs, po  

8 z każdej kategorii wiekowej, które zostaną wystawione i zaprezentowane  
w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4  
lub w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UMK. W przypadku, 
gdy ze względu na sytuację epidemiczną organizacja wystawy nie będzie 

możliwa organizator zorganizuje wystawę wirtualną, dokumentując prace za 
pomocą technik audiowizualnych i prezentując je w mediach 
społecznościowych i na stronie internetowej.  
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13. Decyzje komitetu oceniającego są ostateczne i nie podlegają możliwości 
odwołania się artysty/-ki.  

14. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora 
www.interkulturalni.pl.  

 

 
 

III. Ogłoszenie wyników konkursu 

 
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej organizatorów 

http://www.interkulturalni.pl oraz na Facebooku Stowarzyszenia.  
2. Osoby wyróżnione (autorzy/-ki trzech najlepszych prac w danej kategorii 

wiekowej) zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie 
się podczas Międzynarodowej Konferencji Local Dimension  of children’s 
migrations and its impact on EU integration policy, która odbędzie się w dniach 4 
i 5 grudnia 2020 roku. W przypadku, gdyby organizacja konferencji nie była 
możliwa ze względu na sytuację epidemiczną laureaci otrzymają list 

gratulacyjny oraz nagrodę pocztą lub sama uroczystość, za zgodą Urzędu Miasta 
Krakowa zostanie przesunięta na inny termin.  

3. W konkursie przewidziano po 3 nagrody dla laureatów w każdej z kategorii 
wiekowych: 

 III nagroda: voucher do sklepu z elektroniką na kwotę 300 złotych  

 II nagroda: voucher do sklepu z elektroniką na kwotę 450 złotych 

 I nagroda: voucher do sklepu z elektroniką na kwotę 1000 złotych. 
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Formularz zgłoszeniowy  

na konkurs 

Miasto wielokulturowe w XXI wieku 

 

 

 

1. Nazwa pracy………………………………………………………………………………………….. 

2. Technika wykonania………………………………………………………………………………... 

3. Imię i nazwisko autora/-ki………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………. 

5. E-mail autora/-ki…………………………………………………………………………………… 

6. Wiek……………………………………………………………………………………………………. 

7. Nazwa Instytucji, adres ………………………………………………………………………….. 

8. Imię, nazwisko opiekuna prawnego/rodzica………………………………………………….. 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
w konkursie artystycznym „Miasto wielokulturowe w XXI wieku” oraz przetwarzanie jego 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, określonym w jego 
Regulaminie, a także wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie praw autorskich, na 
wykorzystanie pracy mojego dziecka w celach promocyjnych konkursu, organizacji 
wystawy, wykonania dokumentacji zdjęciowej i audiowizualnej, w tym dokumentu 
filmowego promującego konkurs. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne 
rozpowszechnianie prac mojego dziecka za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
strony internetowej organizatora, oraz na wszelkich innych polach eksploatacji, w tym 
dokonywanie skrótów, opracowań bez naruszania substancji wykonanego dzieła.  

  Podpis …………………………………………………………       Data……………………………………. 

Organizator oświadcza, iż będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika konkursu w zakresie niezbędnym do identyfikacji uczestnika, 
przeprowadzenia konkursu, kwalifikacji uczestnika do odpowiedniej grupy wiekowej oraz utrzymania z nim niezbędnego kontaktu. Dane będą 
przetwarzane z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO. Administratorem danych jest 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL. Dane zostaną udzielone następującym podmiotom: Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. 
Mikołaja Reja. Uczestnik ma prawo do wglądu w zgromadzone dane osobowe, ich korekty, żądania ich usunięcia. Kontakt do administratora: 
adam.bulandra@interkulturalni.pl. Skargi związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych należy kierować do organu nadzoru – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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