
Regulamin 
XI Mazowieckiego Konkursu Plastycznego 

„Tęczowy Świat Krzysia – Moje miejsce na Ziemi” 
pamięci tragicznie zmarłego w dniu 20 kwietnia 2009 r. 

artyście i wychowankowi Domu Dziecka w Równem 
– Krzysztofowi Karolkowskiemu. 

 
Organizator:  Dom Dziecka w Równem „Jaś” i Dom dziecka w Równem Małgosia” 
Współorganizator:  Powiat Wołomiński 
Patron konkursu:  Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom” 
 
Cele konkursu:  
 

 Upamiętnienie i popularyzacja sylwetki tragicznie zmarłego artysty Krzysztofa 
Karolkowskiego 

 Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno otaczającego nas świata 
 Rozwijanie fantazji i wyobraźni 
 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 
 Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży technik plastycznych wykorzystujących pastele 

olejne 
 

WARUNKI KONKURSU: 
 
1. Uczestnicy: 
Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto nie ukończył 21 roku życia. Prace będą 
rozpatrywane w 3 kategoriach: 6 – 11 lat, 12 – 15 lat, 16 – 20 lat. Każdy uczestnik może złożyć 
tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.  Opiekun lub instruktor powinien 
wypełnić i przesłać na adres Organizatora wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 5) oraz 
oświadczenie i zgodę rodziców/opiekunów lub osoby pełnoletniej (załącznik nr 1 i 2 lub 3 i 
4 ). Załącznik nr 1 i 2 lub 3 i 4 należy przykleić na odwrocie pracy.   
 
2. Technika i format prac: 
Na konkurs należy przysłać prace o minimalnym formacie A4, a maksymalnym A2, wykonane 
techniką pasteli olejnych lub w znacznym stopniu tę technikę wykorzystującą. 
 
3. Tematyka prac: 
Tematem prac w tym roku jest „Moje miejsce na Ziemi”. W tegorocznej edycji naszego 
konkursu plastycznego chcemy nawiązać do 50 rocznicy istnienia naszej placówki. 

 

4. Sygnatura prac konkursowych  
Praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie, co pozwoli komisji oceniającej na 
obiektywny osąd, bez sugerowania się m.in. nazwiskiem, rodzajem i nazwą placówki, itp. 

 
 imię i nazwisko autora pracy 
 wiek 
 adres placówki 



 imię i nazwisko instruktora 
 
 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie stosownego oświadczenia i 
zgody na wykorzystanie pracy, wizerunku i przetwarzanie danych osobowych według 
załączników Nr 1 i 2 lub 3 i 4, które powinny być przyklejone ma odwrocie pracy 
konkursowej. 

 
 

6. Karta zgłoszenia do konkursu – (Załącznik Nr 5) 
 
W przypadku zbiorowych zgłoszeń, nadesłane prace prosimy wypisać wraz z danymi 

placówki oraz instruktora z adresem i numerem telefonu kontaktowego w karcie zgłoszenia. 
 

7. Termin składania prac: 
 
Prace powinny być złożone osobiście lub zostać przesłane wraz z wymaganymi załącznikami 
do siedziby Organizatora Konkursu do dnia 25.09.2022 r. na adres: 

 
   Dom Dziecka w Równem „Małgosia” 
   Równe 78 B 
   05 – 282 Strachówka 
 

8. Nagrody i wyróżnienia: 
 

Prace będą nagradzane w każdej kategorii wiekowej oddzielnie. W każdej kategorii będą 
wyłonione pierwsze 3 miejsca oraz wyróżnienia.  Przewidziana jest również nagroda 
specjalna dla opiekuna zgłoszeń zbiorowych. 
 

9. Wręczenie nagród: 
 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na wernisażu wystawy 21.10.2022 r w siedzibie 
Organizatora tj. w Domu Dziecka w Równem przy okazji obchodów 50-cio-lecia powstania 
placówki. O dokładnym terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
 
Wszystkie prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać 
wykorzystane w planowanych pokonkursowych wystawach prac. 
 

10. Ochrona danych osobowych: 
 
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia 
konkursu zawarte są w klauzuli informacyjnej oraz załącznikach 1-4. 
 
 
 Pytania i wątpliwości prosimy kierować do Organizatora Konkursu Dyrektora placówki 
p. Jana Nowaka tel. (25) 676 09 14. 


