
 REGULAMIN 
III Konkursu Plastycznego 

"Kenia- życie codzienne, krajobrazy oraz zwierzęta wodne, lądowe i wodno- lądowe" 
w ramach pomocy dzieciom z Kenii 

  
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych “NASZE 
MYSŁOWICE” Organizacja Pożytku Publicznego 
  
Cele konkursu: 
Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych. 
Rozbudzanie zainteresowań Afryką. 
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci. 
Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 
Promowanie twórczości dziecięcej. 
  
Zadanie konkursowe:  
Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej scenę z życia, krajobraz lub zwierzęta wodne, 
lądowe lub wodno- lądowe,  żyjące w Afryce 
  
Informacje konkursowe: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku  5-15 lat. 
2. Praca plastyczna może być wykonany dowolną techniką na kartce w kształcie kwadratu 20 
cm x 20 cm  (i będzie docelowo zmniejszona do formatu 5 cm x 5 cm). 
3.Wyróżnione prace lub ich fragmenty zostaną wykorzystane do wykonanie magnesów. 
4. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek 
autora, adres placówki, nr telefonu,  imię i nazwisko opiekuna. 
5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców stanowiące załącznik 1 do niniejszego 
regulaminu. 
6. Prace powinny zostać przesłane pocztą (z dopiskiem „Afryka 23”) do 16 stycznia 2023 na 
adres (Barbara Kawa, ul. Polna 20, 41 400 Mysłowice) lub zeskanowane i przesłane pocztą 
elektroniczną na adres: barbara.kawa@gmail.com  
7. Prace niekompletne pod względem formalnym i dostarczone po terminie wyznaczonym 
regulaminem nie będą brały udziału w konkursie. 
8. Organizator przewiduje 15 równorzędnych wyróżnień. 
9.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty  18 stycznia 2023. 
10. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. 
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 stycznia 2023 oraz umieszczone na 
Facebooku Stowarzyszenia 
12. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, oraz po 5 sztuk magnesów wykonanych według 
ich projektu. 
13. Dochód ze sprzedaży magnesów zostanie przekazany ochronce dla dzieci „TSIMBA” 
w Kwale (Kenia), na opłacenie nauki Nafuli OKANGA. 
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu. 



15. Prace pozostaną do dyspozycji organizatorów konkursu. 
16. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych “NASZE MYSŁOWICE” 
Organizacja Pożytku Publicznego. 41-400 Mysłowice, ul Mikołowska 4a/308 
KRS: 0000665867 
NIP: 2220902384 
REGON: 366663990 
  
Zapraszamy do udziału! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


