
 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Z tęsknoty za podróżami” 

stworzenie plakatu zachęcającego do podróżowania do Irlandii 

 

1. ORGANIZATOR: Fundacja Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 1/7, 61-765 

Poznań, www.fki.home.pl, fundacja@fki.home.pl) 

2.  ADRESACI, ZASADY ZGŁOSZEŃ I HARMONOGRAM: 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej mieszkających w Polsce, uczestników 

projektu „Irlandia w szkole”, prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

 -  do 9 lat 

-  10-12 lat 

-  13-15 lat 

-  powyżej 16 lat 

b) Prace plastyczne wykonane być powinny w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej. 

c) Prace muszą być przesłane w formie elektronicznej (dobrej jakości zdjęcie lub skan) na 

konkurs@fki.home.pl. W mailu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko 

autora, wiek, nazwa szkoły, adres mailowy osoby kontaktowej. Wraz z pracą musi być wysłana 

podpisana klauzula RODO.  

d) Uczestnik konkursu może wysłać jedną pracę. 

d) Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2020 do godz. 12:00 

f) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 marca 2021, informacja zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Fundacji www.fki.home.pl oraz profilu Fundacji na Facebooku 

(FundacjaKulturyIrlandzkiej) 

CELE KONKURSU:  

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami o Irlandii, które zainspirują ich do 

stworzenia plakatu zachęcającego do podróżowania do Irlandii.  

Pomocna będzie prezentacja bazowa projektu „Irlandia w szkole”, materiały znajdujące się na 

stronie projektowej www.fki.home.pl/irlandiawszkole oraz filmy z kanału Fundacji na you 

tube.  

3. ZASADY OCENY I NAGRODY: 

a) Komisja konkursowa składać się będzie z dwóch osób i instytucji: 

- Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu 



- Weroniki Kaszub, absolwentki poznańskiego Uniwersytetu Plastycznego, współpracującej 

z Fundacją od początku jej powstania. Ma na swoim koncie projekty wnętrz, plakatów, 

okładek płyt. Maluje i pisze ikony.  

- Justyny Mazurek-Schramm, wiceprezes Fundacji Kultury Irlandzkiej  

b) Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci atrakcyjnych 

materiałów plastycznych oraz irlandzkich ufundowane przez sponsora konkursu: Fundację 

Kultury Irlandzkiej.   

c) Oceniana będzie kreatywność, zgodność pracy z tematem, walory artystyczne pracy, 

estetyka jej wykonania, oryginalność, a zwłaszcza samodzielność wykonania.  

d) W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody główne i pięć wyróżnień.  

4. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na obu stronach internetowych Fundacji 

raportowej i edukacyjnej. Plakaty zdobywców pierwszego miejsca z każdej grupy wiekowej 

zostaną wydrukowane i przesłane do wszystkich uczestników projektu „Irlandia w szkole”.  

5. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane w formie wystawy w czasie „Dni św. 

Patryka 2021” 

6. HARMONOGRAM: 

- przesłanie zgłoszenia do konkursu, 31 październik 2020 

             - przesłanie prac do dnia 31 grudnia do godz. 12:00 

             - ogłoszenie wyników 8 marca 2021 

     

   7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

               a) Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu. 

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich.  

 

c) Załącznikiem do regulaminu jest klauzula informacyjna RODO,  

               d) Koordynatorem konkursu jest Justyna Mazurek-Schramm, jschramm@fki.home.pl, w razie 

jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt.  

 

 

 

 

 

Fundacja Kultury Irlandzkiej, ul. Kramarska 1/7, 61-765 Poznań, tel. 61 855 32 26, tel.kom. 510 067 325, 

jschramm@fki.home.pl, www.fki.home.pl, FB FundacjaKulturyIrlandzkiej  


