
 

 
 

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY 

„MOJE WYMARZONE WAKACJE”  

 
 

Regulamin konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest pod  patronatem honorowym Komendanta Straży 

Miejskiej w Gdańsku. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest plastyczna interpretacja hasła „MOJE 

WYMARZONE WAKACJE”.                      

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku                   

w wieku od 5 do 12 lat (ukończone). 

4. Każde z dzieci może zgłosić 1 samodzielnie wykonaną pracę. 

5. Do każdej pracy powinna być doklejona z tyłu koperta oznaczona hasłem-

godłem składającym się z 3 cyfr i 2 liter (np. 123KP) oraz zawierająca 

wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia* zawierającą hasło-

godło, imię i nazwisko, wiek dziecka i dane kontaktowe. 

6. Prace powinny być wykonane na sztywnym papierze typu brystol, papier 

techniczny czy karton. Technika wykonania dowolna: kredki, ołówki, farby, 

kolaż itp. z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane prace wykonane 

komputerowo. 

7. Prace należy składać w pokoju nr B-7 (Inspektorzy ds. kontaktu z mediami.)  

od dnia 14 maja do dnia 3 czerwca 2014 r.  

8. Kryteriami oceny prac będzie zgodność z tematem, pomysłowość                              

i oryginalność formy.  

9. Przewiduje się 3 nagrody za zajęcie kolejno 1. miejsca, 2. miejsca i 3 miejsca 

oraz 2 wyróżnienia, a także nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników 

konkursu. 

10.  Nagrodami  za zajęcie 1, 2, 3 miejsca oraz za 2 wyróżnienia są: 

 bilety rodzinne do gdańskich muzeów i obiektów: 

 Centrum Hewelianum         

 Latarnii Morskiej w Gdańsku Nowym Porcie  

 Muzeum Narodowego (wszystkie oddziały) 

 Centrum Edukacji Archeologicznej „BŁĘKITNY LEW”-                          

Spichlerz „Błękitny Baranek”                  

 Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 

 książki i albumy o sztuce i kulturze a także inne upominki 



 

 

11.  Jury będzie obradować w składzie: 

 Karolina Podoska, Młodszy Inspektor ds. komunikacji społecznej- 

przewodnicząca jury 

 Lidia Hope, Starszy strażnik, członek jury 

 Grażyna Andrzejak, Pracownik Referatu adm.-gosp. 

12.  Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 7 czerwca 

2014 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i e-mailową. 

13. Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne ze zgodą na ich publiczną   

prezentację na wystawie pokonkursowej oraz w specjalnie utworzonej galerii 

internetowej oraz na jej wykorzystane w  wydawnictwach promujących Straż 

Miejską w Gdańsku. 

14.  Pytania odnośnie konkursu proszę kierować do: k.podoska@sm.gda.pl,                                

+48 58 301-30-11, w. 133. 

 

      * Karta zgłoszenia do pobrania na www.strazmiejska.gda.pl, w Referatach              

oraz w pokoju nr B-7. 
 

 

 

Partnerzy konkursu 
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                 www.latarnia.gda.pl                                                        www.blekitnylew.pl 
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