
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moja podróż z Brave Kids” 
 
I 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moja podróż z Brave Kids” jest Fundacja im. Elżbiety Marii 
Urbańskiej - Organizator Brave Kids 2018 w Wałbrzychu. 

2. Konkurs rozpocznie się 25 maja 2018r. i trwać  będzie do 25 czerwca 2018r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Moja podróż z Brave Kids”. 
 

II 
Warunki uczestnictwa. 
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych 
i szkół średnich. 
2. Tematyka prac plastycznych dotyczy projektu Brave Kids. Ważne jest, aby pomysłodawca i twórca pracy 
plastycznej w wykonanej pracy pokazał swoją podróż z dziećmi Brave Kids i nawiązał do 
międzynarodowego projektu edukacyjno-artystycznego Brave Kids i uczestników projektu, którzy będą 
goszczeni w Wałbrzychu.  
W tegorocznej edycji Brave Kids w Wałbrzychu wezmą udział dzieci z grup artystycznych z Maroko,          
Hong Kongu, Pakistanu, Indii, Buriacji i Polski.  
3. Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą treścią regulaminu 
i tematem projektu Brave Kids wchodząc na stronę www.bravekids.eu 
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie opublikowanymi. 
5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. 
6. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 
7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 
 - imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 
 - adres, telefon, e-mail autora/rodzica lub opiekuna 
  - placówka (np. szkoła, przedszkole lub inna placówka), 
Do pracy powinna być przypięta kartka z w/w danymi wykonawcy/autora pracy oraz oświadczenie – 
załącznik nr 1. 

III 
Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem i konkursem prosimy o kontakt telefoniczny –       
666 125 446 lub mailowy: bravekids.walbrzych@gmail.com 
 

IV 
1. Prace można przekazać osobiście do Centrum Brave Kids w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury przy                           
ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu (sekretariat WOK na II piętrze, do Magdaleny Sawickiej). 
Termin przekazania prac najpóźniej do 25 czerwca 2018r. 
2. Prace można także przesyłać pocztą na adres: 
Magdalena Sawicka, Centrum Brave Kids 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury                            
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych 
z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY BRAVE KIDS” . 
Termin przekazanie prac do 25 czerwca 2018r. Liczy się termin nadesłania pracy, nie data stempla 
pocztowego. 
3. Prace powinny być przygotowane (opakowane) z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY BRAVE KIDS” . 
 

V 
1. W skład jury wchodzą: 
Angelika Toborek, Chung Chak Leu, Erzhena Zhambalovna Norboeva, Said Oulfkir, Jolanta Kowalczyk-
Kokoszka, Katarzyna Francuziak, Katarzyna Dardzińska, Sebastian Stalka 

http://www.bravekids.eu/
mailto:bravekids.walbrzych@gmailc.com


2. Jury wybierze trzech głównych zwycięzców konkursu oraz dodatkowe przynajmniej 8 osób                    
specjalnie wyróżnione. 

3. Przewidziane są również dodatkowe wyróżnienia. 

 
VI 

1. Podczas wydarzenia artystycznego Brave Kids 2018 nagrody zostaną wręczone w trakcie finałowego 
przedstawienia artystycznego Brave Kids w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu,          
przy ul. Wysockiego 29 w dn. 6 lipca o godz. 18.00. 
Nagrodzeni i wyróżnieni prac zostaną zaproszeni specjalnie na to wydarzenie w ramach projektu Brave 
Kids 2018 Wałbrzych. Informacja zostanie im przekazana telefonicznie lub mailowo przez Organizatora 
konkursu do dn. 5 lipca 2018r. 
 
Kryteria oceny prac: 

 pomysłowość wykonania prac 

 estetyka i staranność 

 nawiązanie do projektu Brave Kids 

 samodzielne wykonanie pracy 

 terminowość dostarczenia pracy 
 

VII 
Przewidziane są nagrody, które zostały ufundowane m.in. przez: 
- Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej 
- Urząd Miejski w Wałbrzychu 
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
- Partnerzy Brave Kids 

 
VIII  Uwagi dodatkowe. 

 
1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby z Brave Kids, Fundacji im. Elżbiety Marii Urbańskiej oraz 
członkowie ich rodzin, dzieci z rodzin goszczących Brave Kids. 
2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane,                   
nie będą brane pod uwagę. 
3. Prace przechodzą na własność organizatorów i będą udostępniane podczas wykonywania scenografii 
oraz mogą być wykorzystane podczas wystaw Brave Kids i innych wydarzeń związanych z działalnością 
Brave Kids. 
4. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
5. Zaproszenie do udziału w konkursie zostanie umieszczone na profilu FB „Fundacja EMU” Fundacji im. 
Elżbiety Marii Urbańskiej. 
6. Regulamin niniejszego konkursu będzie rozesłany do placówek oświatowych, kulturalnych, świetlic, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych i danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko) 
 
przez Fundację im. Elżbiety Marii Urbańskiej (organizatora Brave Kids w Wałbrzychu) w zakresie 
niezbędnym do realizacji projektu Brave Kids 2018. 
Jednocześnie potwierdzam, że jestem w pełni świadoma/świadom* celu, procesu i konsekwencji 
przetwarzania tych danych i zostałam/zostałem* poinformowana/y*, o zasadach ich przetwarzania. 
 

 

Podpis ____________________________ Data _______________ 
 
Podpis ____________________________ Data _______________ 

 

  


