
Regulamin Konkursu plastycznego  
„MOJE OSIEDLE – tutaj mieszkam, uczę się i bawię” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą „MOJE OSIEDLE – tutaj mieszkam, uczę 
się i bawię” jest Dział Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.   

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
3. Konkurs trwa (ostateczny termin składania prac) do 30 maja 2018 r. do godz. 19 lub  

w przypadku prac nadesłanych pocztą- obowiązuje data stempla pocztowego. Prace 
konkursowe należy składać/przysyłać : Dom Kultury „Jubilat”, os. Tysiąclecia 30, 61-255 
Poznań, tel. 61 876 08 40. 

4. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I-VII szkół podstawowych z Rataj, Chartowa  
i Żegrza oraz os. Pomet lub zamieszkałych na tym terenie.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
6. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie bądź grupowo i muszą być 

własnością autorów. 
7. Zgłoszenia prac konkursowych mogą być dokonywane przez daną szkołę podstawową 

znajdującą się na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza oraz os. Pomet, bądź indywidualnie. 
8. Do prac konkursowych należy dołączyć Oświadczenie Uczestnika Konkursu stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym należy uzupełnić następujące dane: 
imię, nazwisko, wiek autora/autorów (klasa), nazwę placówki (tylko w przypadku 
zgłoszenia przez szkołę podstawową), imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do 
opiekuna (w przypadku zgłoszeń nadesłanych przez szkołę podstawową) bądź 
rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku zgłoszeń nadsyłanych indywidualnie) oraz 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, stanowiącą Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

9. Prace konkursowe powinny mieć załączony następujący opis: imię, nazwisko, wiek 
autora/autorów (klasa), nazwa placówki (tylko w przypadku zgłoszenia przez szkołę 
podstawową), imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do opiekuna (w przypadku 
zgłoszeń nadsyłanych przez szkołę podstawową) bądź rodzica/opiekuna prawnego (w 
przypadku zgłoszeń nadsyłanych indywidualnie). 

10. W Konkursie nie obowiązują ograniczenia dotyczące techniki i zastosowanych 
materiałów. Dozwolone jest stosowanie różnorakich technik plastycznych.  Maksymalny 
format pracy to A2 (42 x 60 cm). Dopuszczalne są wyłącznie prace 2D. 

11. Zgłoszenie i dostarczenie prac na konkurs jest jednoznacznie traktowane jako wyrażenie 
zgody na eksponowanie prac na wernisażu oraz publikowanie ich podczas relacji 
prasowych i w mediach społecznościowych. 

 

II. Cele konkursu 

1. Przedstawienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu – ratajskich 
osiedli i domów kultury (infrastruktura osiedlowa – place zabaw, siłownie zewnętrzne, 
tereny/obiekty sportowo-rekreacyjne; działalność kulturalna – oferta zajęć i wydarzeń 



kulturalnych) jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży, wpływającego na ich rozwój 
społeczny, kulturalny i sportowy. 

2. Przedstawienie Jubileuszu 60-lecia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu jako interesującego  
wydarzenia dla mieszkańców ratajskich osiedli (również dla dzieci i młodzieży). 

3. Pobudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej  
u dzieci i młodzieży. 

4. Propagowanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży. 
 

III. Kryteria oceny 

1. Do kryteriów oceny prac konkursowych należą: 

a. trafność ujęcia tematu; 
b. jakość (staranność) wykonania; 
c. oryginalność; 
d. stopień trudności. 

2. Prace konkursowe oceniane będą przez jury (przedstawiciele SM „Osiedle Młodych”  
w Poznaniu) w dwóch grupach wiekowych: 
 
a. klasy I-III – kategorie: indywidualna i grupowa; 
b. klasy IV-VII – kategorie: indywidualna i grupowa. 

 
3. W każdej kategorii w ramach grup wiekowych zostaną przyznane 3 nagrody główne. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
4. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do swobody wyboru prac, które zostaną 

zaprezentowane podczas wernisażu.  
5. Wernisaż prac konkursowych i wręczenie nagród odbędzie się w piątek, 15 czerwca 2018 

r. o godz. 10.00 w Domu Kultury „Jubilat” na os. Tysiąclecia 30 w Poznaniu. 
 

Organizator:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu – Dział Kultury 
 
Miejsce: 
Dom Kultury „Jubilat”,  
os. Tysiąclecia 30, 61-255 Poznań,  
tel. 61 876 08 40 
jubilat@osiedlemlodych.pl 
 
 


