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REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorami Konkursu są:

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
• Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie

Partnerem Konkursu jest Komenda Miejska Policji w Krakowie

2. Cele Konkursu:

• promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
• aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym
• zaangażowanie uczniów w kampanię ukierunkowaną na zapobieganie występowania 
przemocy rówieśniczej,
• eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, uwrażliwianie na przemoc
• pobudzanie kreatywności uczniów

3. Adresaci-kategorie wiekowe:

• Plakat profilaktyczny (kategoria kierowana do dzieci z klas szóstych szkoły podstawowej
(12-13 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
• Prezentacja ar tystyczna (scenka przeciwko agresji) - kategoria kierowana do dzieci 
z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej (13-15 lat) zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków.

4. Kategorie konkursu:

Kategoria - plakat profilaktyczny:

Konkurs w tej kategorii adresowany jest do dzieci z klas szóstych Szkoły Podstawowej. 
Konkurs obejmuje wykonanie plakatu profilaktycznego w formie i technice dowolnej.
Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę wyłącznie własnego autorstwa.
Na plakacie jest możliwość naniesienia haseł, sloganów lub innych tekstów i elementów 
graficznych tworzących w swej całości plakat profilaktyczny.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
• oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanego plakatu,
• oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego plakatu,
• oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
• oświadczeniem, że plakat nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich 
prac przez organizatorów do działań profilaktycznych i przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby organizowanego konkursu. Prace powinny zawierać następujące informacje:
dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła).

Kategoria -  prezentacja artystyczna:

Konkurs w tej kategorii adresowany jest do dzieci z klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej. 
Konkurs obejmuje opracowanie scenariusza, przygotowanie i zaprezentowanie scenki przeciwko 
agresji w grupach nie więcej niż czteroosobowych . Czas trwania takiej  prezentacji nie powinien 
przekroczyć 10 minut.

5. Przebieg konkursu:

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych organizatorów:
www.mdkkorczak.pl, www.kkr.krakow.pl
Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców klas, dzieci biorących udział w konkursie.

6. Ocena prac:

Każda z kategorii oceniana będzie oddzielnie.
Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele 
organizatorów i zaproszeni goście.
Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, komisja sporządzi protokół z jego przebiegu, w którym 
wskaże skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które zostały nagrodzone w konkursie.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

 Kryteria oceny prac plastycznych:

• wartość merytoryczna pracy konkursowej 
• walory edukacyjne hasła sprzeciwiającego się agresji i przemocy
• wartość edukacyjna
• oryginalność pomysłów, koncepcji i technik 
• strona artystyczna pracy

Kryteria oceny prezentacji artystycznej:

• ogólny wyraz artystyczny
• scenariusz i reżyseria
• formalne środki ekspresji i wykorzystanie znaków teatralnych jak: dykcja, mimika, gesty, 
ruch sceniczny, emisja głosu
• gra aktorska

7. Finał konkursu:

Ogłoszenie wyników Konkursu połączone wraz z rozdaniem nagród nastąpi w dniu 4.11.2020 r.
Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej organizatora: www.mdkkorczak.pl
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