
XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

Jednym z  patronów roku  2023 jest  Paweł  Edmund Strzelecki,  polski  podróżnik,

geograf,  geolog,  badacz  i  odkrywca.  Podczas  swych  licznych  podróży  odwiedził

wszystkie  kontynenty  oprócz  Antarktydy.  Był  pierwszym  Polakiem,  który

indywidualnie okrążył świat w celach badawczych. Niech barwne losy Strzeleckiego,

jego  ogromna ciekawość  świata,  wiara  w naukę,  dążenie  do  samodoskonalenia

oraz  wszechstronność  będą  inspiracją  do  stworzenia  wspaniałych  prac

konkursowych.

Temat konkursu dla wszystkich grup wiekowych:  „Mapa z podróży”.

Uczestnicy tworzą mapę dowolną techniką dopuszczoną w regulaminie. Może to

być  mapa  krain  rzeczywistych,  albo  całkiem  fantastycznych,  mapa  z  podróży

odbytej np. w czasie wakacji, albo odbytej jedynie w wyobraźni. 



Temat konkursu dla wszystkich grup wiekowych: „Mapa z podróży”.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów
- zachęcenie uczniów do działań twórczych i kreatywności
- nagradzanie utalentowanych i aktywnych uczniów
- promowanie postaci i działalności Pawła Edmunda Strzeleckiego

Warunki uczestnictwa:
- prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  do lat  9, 10 - 14 lat i 14 – 19 lat
- technika wykonania prac dowolna (z wyjątkiem prac przestrzennych i wykonanych z użyciem 

materiałów sypkich: kasza, piasek, muszelki…).
- wymiar prac nie może przekraczać formatu A-3
- oceniane będą tylko prace indywidualne, nie przyjmujemy prac zbiorowych
- z jednej szkoły lub placówki przyjmowanych będzie maksymalnie 5 prac wybranych przez 

opiekunów 
- prace nie mogą być oprawione ani zwinięte w rulon
- do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia 
- organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
- prace wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Centrum Młodzieży im. Jordana
Ul. Krupnicza 38, 
31-123 Kraków, Polska
z dopiskiem „Konkurs dla Polonii”
- prace należy nadesłać do 31 marca 2023 
- prace nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej nie będą oceniane
- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2023 r., uczestnicy konkursu 

zostaną powiadomieni drogą mailową o werdykcie jury.

UWAGA: w konkursie mogą wziąć udział również dzieci i młodzież pochodzenia polskiego z 
Ukrainy, którzy w związku z wojną przebywają obecnie na terytorium Polski lub innych krajów. 

Oceniane będą:
- pomysłowość
- walory artystyczne i estetyka wykonania
- stopień i sposób oddania tematu konkursu

Nagrody:
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres kkwiecien@cmjordan.krakow.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA

Tytuł pracy

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

Imię i nazwisko autora
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Kraj zamieszkania

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

Data urodzenia

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

Nazwa szkoły

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

Adres szkoły

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

E-mail szkoły

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

Nazwisko opiekuna                 .................................................................................................

E-mail do korespondencji .................................................................................................

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKIEM, ALFABETEM ŁACIŃSKIM. 


