
REGULAMIN 

Konkursu literacko-plastycznego dla Seniorów oraz uczniów pt.                                     

ŁĄCZYMY POKOLENIA  „Mój Kraków” 

pod honorowym patronatem Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa 

 

Motto konkursu: 

Któż wypowie Twoje piękno Krakowie prastary, 

Chyba, że na Sukiennicach przemówią maszkary, 

Chyba, że się w hymn przemieni Twa duma strzelista, 

Z jaką Wieża Maryjacka płynie w gwiezdną przystań 

                                                      /Adam Polewka/  

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Krakowa wraz z Miejskim Dziennym Domem 

Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Biblioteka Kraków. 

§ 2 

Przedmiotem Konkursu jest napisanie dowolnej pracy literackiej - opowiadania,                                

eseju,  wiersza, bądź zaprezentowanie, w dowolnie wybranej technice, prac plastycznych, 

których tematem jest Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym.                                                                                               

Prace mogą nawiązywać do najpiękniejszych zakątków Krakowa, ale także postaci 

związanych z naszym miastem. W pracach Seniorów chcemy odnaleźć klimat Krakowa  

z dawnych czasów, które już nie powrócą, a przywołują obrazy miejsc i związanych z nimi 

historycznymi wydarzeniami. Najmłodszych zachęcamy do zaprezentowania Krakowa,  

w jakim obecnie żyją.  

Pragniemy również, aby Twórcy – dzieci i Seniorzy mogli podzielić się swoimi przeżyciami, 

zdarzeniami, z którymi mieli do czynienia, wydarzeniami zarówno tymi wielkimi, wspólnie 

przeżywanymi z całą społecznością dzielnicy, parafii, miasta może o znaczeniu ogólnopolskim 

– które mogły wyryć w nas niezapomniane chwile i mogły mieć wpływ na dalsze nasze życie, 

dzięki którym kochamy nasz Kraków. Ale także te bardziej osobiste, dzięki którym Kraków 

jest dla nas niepowtarzalny i jest najbliższy naszym sercom. 



§ 3 

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności literackich, plastycznych oraz wyobraźni                                

i aktywności twórczej Seniorów i młodzieży szkolnej.  

Dla twórców i organizatorów będzie wyróżnieniem uczestniczenie w Konkursie realizowanym 
w Krakowie – w Mieście Literatury i w Mieście Kultury. 
Chcemy, by twórczość ta dotarła do dzieci, młodzieży i Seniorów, ale także do mieszkańców  
Krakowa reprezentujących inne grupy wiekowe. 
Jesteśmy przekonani, że prace literackie i plastyczne naszego Konkursu dotrą do 
mieszkańców wielu części Polski. 

§ 4 

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+ oraz młodzież szkolna w przedziale 

wiekowym  6-11 lat, 12-15 lat,  zamieszkujący terytorium Polski. 

§ 5 

Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace wcześniej niepublikowane                                           

i nienagradzane. 

§ 6 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w danej kategorii, oznacza to, że Regulamin 

konkursu dopuszcza złożenie przez jednego uczestnika po jednej pracy w każdej kategorii                     

(np. jedna praca  literacka i jedna praca plastyczna).  Wykluczone są prace zbiorowe. 

§ 7 

1. Prace literackie nie mogą być dłuższe niż trzy strony A-4 maszynopisu (tekst nie może 

przekraczać trzech znormalizowanych stron wydruku komputerowego – 

(znormalizowana strona = 1800 znaków, licząc ze spacjami, czcionka New Times 

Roman 12 punktów, interlinia 1,5). 

2. Prace plastyczne należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A-4, mogą to być 

prace przy wykorzystaniu technik: rysunku, malarstwa, kolażu, z wyjątkiem technik 

przestrzennych.  

3. Prace literackie oraz plastyczne należy opatrzyć imieniem oraz nazwiskiem. Tytuł 

pracy nie jest wymagany.  

4. Dokładne dane, tj.: informacja o wieku uczestnika, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy, e-mail (jeżeli twórca dysponuje pocztą elektroniczną  ) należy umieścić 

wypełniając Załącznik  nr 1 lub Załącznik nr 2.  

5. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że jest jej autorem                            

i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób. 



6. Do prac należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika do celów związanych z konkursem, zawartych w Załączniku  nr 

1 lub Załączniku nr 2. 

7. W przypadku uczestników niepełnoletnich, rodzice lub opiekunowie prawni 

uzupełniają załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym podają niezbędne dane oraz 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z Konkursem.  

8. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

9. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową drogą elektroniczną 

lub telefonicznie. 

10. Organizator – Urząd Miasta Krakowa i Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej                      

w Krakowie oraz Biblioteka Kraków zastrzega sobie możliwość publikowania 

nagrodzonych prac na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji oraz                     

w wydawanych przez nich wydawnictwach. Uczestnictwo w konkursie oznacza 

udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska jego uczestnika na stronach 

internetowych organizatorów konkursu. 

§ 8 

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs zostaje ogłoszony dnia 27 lutego 2017 r. na stronie internetowej                         

Urzędu Miasta Krakowa i jego wydawnictwach, na stronie Miejskiego Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej  w Krakowie - www.mddps.krakow.pl oraz plakatach 

informujących  o konkursie.  

2. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 9 maja 2017 r. 

3. Prace konkursowe należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  

do 15.00 w sekretariacie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej  

w Krakowie w os. Szkolnym 20, 31-977 Kraków, w Dziale Metodycznym Biblioteki 

Kraków pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3; 31-154 Kraków lub w filiach Biblioteki 

Kraków w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Mój Kraków” lub przesyłać 

tradycyjną pocztą na adres: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie na 

os. Szkolne 20, 31-977 Kraków.  

Elektroniczne wersje prac literackich można przesyłać na adres e-mail: 

sekretariat@mddps.krakow.pl oraz metodyczny@biblioteka.krakow.pl.  

4. .Elektroniczne wersje prac literackich można przesyłać na adres e-mail: 

sekretariat@mddps.krakow.pl oraz metodyczny@biblioteka.krakow.pl. lub przesłać 

mailto:metodyczny@biblioteka.krakow.pl


tradycyjną pocztą na adres: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie na 

os. Szkolne 20, 31-977 Kraków.  

5. Jury Konkursu oceniać będzie poprawność stylistyczną i językową prac literackich, 

pomysłowość i estetykę prac plastycznych oraz zgodność tematu prac z 

Regulaminem. 

6. Jury Konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej kategorii dla odpowiednich grup 

wiekowych.  

7. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia dla najlepszych prac. 

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na 

ekwiwalent pieniężny. 

9. W skład Jury oceniającego prace w poszczególnych kategoriach wchodzą zaproszeni 

literaci, plastycy oraz przedstawiciele Organizatorów Konkursu. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 maja 2017 r. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie uroczystej Gali, w terminie do  

30 dni po rozstrzygnięciu Konkursu, po wcześniejszym zawiadomieniu laureatów  

o miejscu i dacie Gali.  

12. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej: 

www.mddps.krakow.pl i Urzędu Miasta Krakowa. 

§ 9 

Regulamin konkursu jest dostępny: 

1. Na stronach internetowych: www.mddps.krakow.pl  oraz Urzędu Miasta Krakowa. 

2. W Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20                      

w Krakowie oraz w  Bibliotece Głównej i 56 filiach Biblioteki Kraków. 

§ 10 

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku także pod 

następującymi numerami telefonów: tel. 12-425-64-65 wew. 21, tel. 797 301 001  

w godzinach 8.00 do 15.00. 

§ 11 

 O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury Konkursowe.  

  

Kraków, dnia 27.02.2017 r.  

http://www.mddps.krakow.pl/

