
 VI  MIĘDZYNARODOWY  PRZEGLĄD 

TWÓRCZOŚCI   ARTYSTYCZNEJ 

„MOTYWACJE  2020” 

 

 

TEMAT KONKURSU:  

 

„NADZIEJA  MA  KOLOR  ZIELONY” 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
 
Cele konkursu: 

 

●  integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzieci i młodzież 

● integracja środowisk polonijnych z różnych części świata z Polską, 

● motywowanie do aktywności artystycznej, uczniów i nauczycieli,  

w czasach pandemii COVID – 19, 

● promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, 

● kształtowanie wrażliwości w różnych dziedzinach artystycznych 

● rozwijanie wyobraźni, kreatywności, 

● rozbudzanie potrzeby bycia twórcą, 

● niesienie radości, 

● pobudzenie aktywności twórczej uczniów, 

● prezentowanie własnych dokonań twórczych. 



§1 

Organizator i Uczestnicy Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn.       

„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul.         

Spadochroniarzy 1. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich rodzajów szkół z całej Polski. 

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, klasy          

I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoły przysposabiające do pracy, szkoły branżowe,           

technika, licea; w następujących dziedzinach artystycznych:  

- praca literacka w języku polskim,  

- praca literacka w języku angielskim, 

- fotografia, 

- film, 

- plastyka, 

- występ wokalno -  muzyczny. 

4. Z każdej kategorii wiekowej można przesłać maksymalnie 3 prace z danej szkoły. 

5. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: motywacje@onet.pl 

z dopiskiem MOTYWACJE, lub pod numerem tel. 519763055,  

Małgorzata  Malik - Wiecha. 

 

§2 

Czas trwania konkursu 

1. Wszystkie prace konkursowe należy przesłać drogą mailową, motywacje@onet.pl, do         

13 listopada 2020 r. (piątek). 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 grudnia 2020 r., na stronie internetowej Centrum           

Autyzmu (z uwagi na pandemię, uroczysta gala nie odbędzie się). 
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§3 

Warunki udziału w konkursie 

1. Prace fotograficzne (wykonane indywidualnie) 

Format :  20 x 30 cm 

2. Prace literackie w języku polskim: List do przyjaciela 

- dla klas I – III, jedna strona, format A4, czcionka Times New Roman, rozmiar- 14  

- dla pozostałych klas, dwie strony, format A4, czcionka Times New Roman,  

  rozmiar- 12 

3. Język angielski: praca plastyczno – słowna : Green is the symbol of… 

 Format A3 

4. Film:s racy: A4 – A 

- czas trwania, NIEPRZEKRACZALNY: do 6 minut 

5. Prezentacja wokalna: 

- solista lub grupa maksymalnie do 3 osób  

- czas trwania, NIEPRZEKRACZALNY: 4 minut 

- mile widziane będą utwory autorskie 

6. Plastyka: 

- format A3 

- technika dowolna 

- prace w formie zdjęcia bądź skanu proszę zaopatrzyć w informacje w jakiej technice             

jest wykonana  

7. Komisja konkursowa będzie oceniać: wkład pracy własnej ucznia, pomysłowość  

i wyobraźnię, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.  

8. Nadawca przesyła prace uczniów WYŁĄCZNIE drogą mailową; motywacje@onet.pl z         

dopiskiem: Konkurs „NADZIEJA MA KOLOR ZIELONY”. 

9. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie, zobowiązani są do podpisania zgód, które        

pozostają u nauczycieli wysyłających prace na konkurs oraz wyrażenie zgody na           

przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji         

konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,              

według załączonego wzoru (załącznik nr 3). 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania nadesłanych          

prac tym samym opiekun/rodzic uczestnika konkursu przenosi na organizatorów         

nieodpłatnie autorskie prawo do pracy konkursowej w zakresie wykorzystywania do          

celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach. 

11. Wybrane prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Centrum Autyzmu  

i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. 

 

§ 4 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora w tym celu  

Komisja Konkursowa, której skład ustala organizator. 

2. Komisja konkursowa dokona wyboru spośród prac konkursowych i przyzna nagrody          

główne w każdej dziedzinie artystycznej. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i sposobie           

ich wręczenia telefonicznie lub pisemnie. 

4. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone także na stronie internetowej Centrum Autyzmu,  

w zakładce STREFA UCZNIA, pod hasłem MOTYWACJE 2020. 

5. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na prezentację wizerunku,          

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,  

z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich          

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podstawą prawną przetwarzania przez         

Organizatora danych osobowych, w tym udostępnienie imion, nazwisk, wieku  

i nazwy placówki, na stronie konkursowej, jest zgoda osób, których dane dotyczą            

(art. 6. ust. 1 pkt RODO)  

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS  

„NADZIEJA MA KOLOR ZIELONY”  

 

Tytuł zgłaszanej pracy/przedstawienia *): 

................................................................................................................................................  

• Imię i nazwisko Uczestnika: 

....................................................................................................  

• Wiek Uczestnika: ...................................... 

• Adres zamieszkania/korespondencyjny Uczestnika: 

Ulica:....................................................................... nr domu................................. 

nr mieszkania........................ 

• Miejscowość................................................... kod pocztowy.................................... 

Nr telefonu Rodzica/Opiekuna Prawnego 

....................................................................................  

• Adres e-mail Rodzica/Opiekuna Prawnego 

..................................................................................  

• Nazwa Szkoły Uczestnika: 

………………………………………………………………………………………  

• Adres szkoły Uczestnika: 

Ulica:...................................................................................... Nr............................ 

Miejscowość:............................................................kod pocztowy........................... 

Nr telefonu szkoły ………………………….……... 

• Adres e-mail szkoły…………………………………………….….…  

• Imię i nazwisko nauczyciela kierującego na konkurs : 

..........................................................  

 

  

 

*)  -   podkreślić właściwe 



Załącznik nr 2 

 

 

Metryczka : 

Imię i nazwisko dziecka:........................................... 

Klasa: ........................................... 

Nazwa i adres placówki: .................................................... 

Numer telefonu placówki:................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela:............................................... 

Niepełnosprawność:  TAK    NIE        *) 

 

*) - zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

 

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/ córki/ podopiecznego       

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

w konkursie „ Ale kosmos” w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI          

ARTYSTYCZNEJ „MOTYWACJE 2020”, organizowanego przez Specjalny Ośrodek       

Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1. 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu mojego dziecka/          

podopiecznego przez organizatora konkursu, wykonanie dziecku zdjęć oraz upublicznienie jego          

wizerunku i nadesłanych prac w ramach działalności organizatora  

 

 

.................................                                                       ............................................................ 

 Miejscowość i data                                                        Podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

PREZENTACJA WOKALNA 

 

• TYTUŁ PREZENTACJI…………………………………..……………………. 

 

• CZAS TRWANIA………………………………………………………………………. 

 

• LICZBA  I WIEK UCZESTNIKÓW…………………………........................................ 

 

• NAZWA PLACÓWKI……………………………………………………….…………. 

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

Krótka informacja o osobie/ach występującej/ych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


