
Młodzi artyści plastycy– ogłaszamy KONKURS dla dzieci i młodzieży! 

(…) w prawdę trzeba wierzyć, a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen. I to 

się nazywa marzenie. – Janusz Korczak – Kajtuś czarodziej 

Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są Wasze marzenia. Podzielcie się nimi z nami, 

pokażcie dorosłym swój świat. 

Czekamy na Wasze prace plastyczne wykonane na kartonie (lub innej powierzchni 

płaskiej) w dowolnej technice. 

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z 

pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. 

Dla zwycięzców Konkursu atrakcyjne nagrody  

Osoby zainteresowane prosimy o odwiedzenie strony internetowej 

TOWARZYSTWA NASZ DOM i zapoznanie się ze szczegółami kunkursu!! 

List do uczestnika ! 

Drogi Uczestniku,  

ogłaszamy Konkurs – konkurs niezwykły bo o marzeniach, Waszych marzeniach. W „Kajtusiu 

Czarodzieju” autorstwa Janusza Korczaka podają takie słowa (…) w prawdę trzeba wierzyć, 

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen. I to się nazywa marzenie. 

Od marzeń wszystko się zaczyna. To one dają nam życiowy napęd i motywację do działania.  

Ciekawi jesteśmy Waszych marzeń. Podzielcie się  nimi z nami.  

Wasze marzenia przedstawcie w postaci pracy plastycznej na kartonie lub innej powierzchni płaskiej. 

Technika plastyczna jest dowolna, może to być np. rysunkowo-graficzna, malarska – ogranicza Was 

jedynie Wasza wyobraźnia 

Prace wyślijcie do 15 maja br. na adres Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 

Warszawa  

http://lubimyczytac.pl/autor/7000/janusz-korczak
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/11418/kajtus-czarodziej


Prosimy, przestrzegajcie terminu, ponieważ Wasze dzieła wysłane po czasie, nie będą brały udziału 

w Konkursie. 

Wyniki konkursu ogłosimy w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca 2016r.  

W tym Konkursie nie ma przegranych!   

Przewidzieliśmy dodatkowo nagrodę niespodziankę dla placówki, z której wyłonimy Laureata.  

Wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom, a autorzy najciekawszych prac 

wezmą udział w warsztatach artystycznych, gdzie pod okiem profesjonalistów i mistrzów będą mogli 

szlifować swoje talenty. Ponadto przygotowaliśmy również inne upominki dla uczestników 

Konkursu. 

A więc do dzieła! Podzielcie się Waszymi marzeniami i uwolnijcie je! Raz wypuszczone niech idą 

w świat i się spełniają. 

Pozdrawiamy ciepło, 

Robert Barański – Dyrektor Towarzystwa Nasz Dom 

Elżbieta Prządka – Koordynator Projektów.  

 

 Regulamin Konkursu  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moje marzenia” 

 

„(…) w prawdę trzeba wierzyć, a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen. 

I to się nazywa marzenie” 

Janusz Korczak, „Kajtuś Czarodziej” 

 

I Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy Regulamin konkursu określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod 

nazwą „Moje Marzenia”, zwany dalej Konkursem, którego organizatorem jest Towarzystwo 

Nasz Dom z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa. 

 

II Adresaci Konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat z pieczy 

zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. 

2. Nad poprawnością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa  (jury)     

   powołana  przez organizatora Konkursu. 

http://lubimyczytac.pl/autor/7000/janusz-korczak
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/11418/kajtus-czarodziej


 

III Cele Konkursu 

 

Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie myśli społecznej 

i pedagogicznej Janusza Korczaka w kontekście poszukiwania wartości uniwersalnych dla 

współczesnej Europy. 

Cele szczegółowe to: 

 Kształtowanie i rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, które pozostają 

w trudnej sytuacji rodzinnej; 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej 

na forum publicznym; 

 Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców; 

 Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia własnego sprawstwa wśród 

uczestników Konkursu; 

 Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku samego siebie; 

 Poszukiwanie nowych środków wyrazu artystycznego w twórczości dzieci 

i młodzieży. 

 

IV Zasady uczestnictwa: 

 

1.   Tematem prac konkursowych jest: „Moje marzenia”. 

2. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych i skierowany jest do dzieci 

i młodzieży, w wieku od 13 do 18 lat, przebywającej w pieczy zastępczej 

instytucjonalnej i rodzinnej. 

3. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna na kartonie (lub innej powierzchni 

płaskiej) z wykorzystaniem dowolnej techniki, np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, 

malarstwo na papierze, płótnie, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, wyszywanka,  

malowanie na szkle, kompozycje z wosku i koralików itp. 

4. Format prac plastycznych dowolny, niemniej jednak praca powinna zmieścić się 

w maksymalnym formacie B1 (707 x 1000 mm = 70.7 cm x 100 cm.).  

5. Dzieła wysyłane są na koszt własny uczestnika. 

6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych. 



7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

8. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę do konkursu. 

 

V Termin i miejsce składania prac: 

 

1. Prace należy przesyłać do dnia 15 maja 2016 r. na adres Towarzystwo Nasz Dom, 

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.     

2. Wszelkie pytania odnośnie organizacji Konkursu, procedur uczestnictwa oraz innych 

zagadnień związanych z Konkursem prosimy kierować na adres mailowy: 

konkurs@naszdom.org.pl. 

3. Dodatkowo do przesyłki z dziełem należy dołączyć wydrukowany i wypełniony 

załącznik zawierający dane dziecka oraz oświadczenie opiekuna prawnego, a następnie  

odesłać go do Towarzystwa Nasz Dom. Praca bez ww. adnotacji  i oświadczenia nie 

będzie brana pod uwagę. 

4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

5. Każda nadesłana praca zostanie oznaczona indywidualnym numerem. 

6. Praca nadesłana po terminie nie będzie oceniana. 

 

 VI Wyłonienie laureatów konkursu: 

 

1. Prace będą oceniane przez jury w składzie określonym przez organizatora i podanym do 

wiadomości publicznej na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom pod adresem 

www.naszdom.org.pl. 

2. Decyzje jury zapadają większością głosów. Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych           

      prac jest ostateczna. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie,  

         pisemnie lub mailowo do dnia 1 czerwca 2016 r. Dodatkowo lista laureatów zostanie    

         umieszczona na stronie internetowej www.naszdom.org.pl. 

 

VII Kryteria oceny: 

 

 trafność doboru tematu pracy; 

 inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki konkursu; 

 umiejętność wykorzystania wybranej techniki plastycznej; 

http://www.naszdom.org.pl/


 samodzielność wykonania; 

 stopień trudności wykonania;  

 ogólne wrażenie estetyczne. 

 

VIII Nagrody: 

 

1. Jury wybierze 10 najlepszych prac. 

2. Przewidziane są również wyróżnienia. 

3. Główną nagrodą w Konkursie jest udział w weekendowych warsztatach artystycznych. 

4. Dla placówki/rodziny zastępczej, z której pochodzą laureaci Konkursu przewidziana 

jest dodatkowa nagroda niespodzianka dla całej społeczności.  

5. Zwycięskie prace artystyczne dodatkowo zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Towarzystwa Nasz Dom pod adresem www.naszdom.org.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego nadesłanych prac. 

  

IX Postanowienia końcowe: 

 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację 

nadesłanej pracy. 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach 

promujących działalność Towarzystwa Nasz Dom  bez uiszczania honorarium 

autorskiego. 

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie,  

jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

6. Prace niezgodne z regulaminem, zawierające treści obraźliwe, naruszające godność 

osobistą będą niszczone komisyjnie. 

 

 

 

http://www.naszdom.org.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

 

Imię 

dziecka 

 

 

 

Nazwisko 

dziecka 

 

 

 

Placówka  

 

 

 

 

Adres  

 

 

Wiek 

dziecka 

 

 

 

Nr tel. 

Opiekuna 

 

 

 

 



„Wyrażam zgodę (imię i nazwisko) na publikację całości lub fragmentu pracy na potrzeby 

promocji konkursu” 

Podpis dziecka: Podpis Opiekuna: 

 

 

 

 

Miejscowość, data ………………………………………….. 

 


