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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie profilaktycznym

Mówię-NIE-Agresji
Przemocy, Uzależnieniom

w ramach kampanii „KRaKów stawia na RoDzinę” 

grudzień 2020

Regulamin Konkursu

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
os. Kalinowe 18, 31–814 Kraków
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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:

• Młodsza - kategoria kierowana do dzieci z klas szóstych szkoły podstawowej
(12-13 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
• Starsza - kategoria kierowana do dzieci z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej 
(13-15 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

4. Kategorie konkursu:

Plakat profilaktyczny:

Konkurs obejmuje wykonanie plakatu profilaktycznego w formie i technice dowolnej.
Do wyboru:
- zdjęcie wykonanej pracy konkursowej w formacie jpg.
- plakat w formacie minimum A-3 (preferowany format pracy papierowej 50 x 70 cm)
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.
• Prace powinny zawierać następujące informacje: dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła).

5. Przebieg konkursu:

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych organizatorów:
www.mdkkorczak.pl, www.kkr.krakow.pl

Zdjęcia prac konkursowych w formacie jpg. należy umieścić na udostępnionym padlecie: 
https://padlet.com/organizacja/plakat_profilaktyczny

Prace papierowe prosimy dostarczyć na adres: MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18,
31-814 Kraków, z dopiskiem: Konkurs profilaktyczny. Kontakt tel. 12 647 15 25.

6. Kryteria oceny prac plastycznych:

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

7. terminy:

Wykonane prace należy zamieścić na padlecie lub dostarczyć do MDK im. J. Korczaka
do dnia 13 listopada 2020 roku.

Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Galerii „Mała” MDK im. J. Korczaka
w dniu 9 grudnia 2020 roku.

8. informacje dodatkowe:

Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem, przez uczestników i ich opiekunów, 
zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz na publiczne, w tym 
w mediach, wykorzystywanie pracy i nazwiska autora.

Wydarzenie organizowane jest w ramach kampanii „KRAKÓW STAWIA NA RODZINĘ”
oraz warsztatów profilaktycznych  „Mówię-NIE-Agresji, Przemocy, Uzależnieniom”
Fundatorem nagród jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.
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