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REGULAMIN                                                                                                                                                 

 Konkursu Plastycznego dla dzieci pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” 

 

 Postanowienia wstępne: 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Plastycznym pt.: “Janusz 

Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” (zwanym dalej „Konkursem") organizowanym 

przez Korczakowską Szkołę Marzeń w Katowicach przy ul. Katowickiej 27 (zwaną dalej 

„Organizatorem") przy wsparciu merytorycznym i finansowym Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, 

NIP: 526-17-23-036, REGON: 010291998. 

2. Konkurs Plastyczny pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci" skierowany 

jest do dzieci uczęszczających do przedszkola w wieku 5-6 lat, w celu popularyzacji 

idei pedagogiki Janusza Korczaka i promocji Korczakowskiej Szkoły Marzeń                

w Katowicach.  

3. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach: 

• ocena jury Konkursu Plastycznego pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich 

dzieci” w celu wyłonienia I, II i III miejsca, 

• ocena publiczności czyli uzyskanie jak najwiekszej liczby polubień zdjęcia 

wykonanej pracy plastycznej zamieszczonego na fanpagu Korczakowskiej Szkoły 

Marzeń w Katowicach https://www.facebook.com/korczakkatowice. 

4. Organizator powołuje Jury Konkursu Plastycznego pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel 

wszystkich dzieci” w skład którego wchodzą Rektor WSP im. J. Korczaka w 

Warszawie. Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach  WSP 

im. J. Korczaka w Warszawie, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSP im. J. 

Korczaka w Warszawie, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju WSP im. J. Korczaka w 

Warszawie oraz Dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń  w Katowicach. 

 

5. Udział w Konkursie Plastycznym pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” 

jest bezpłatny. 
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Postanowienia szczegółowe: 

1. Warunki wstępne udziału w Konkursie Plastycznym pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel 

wszystkich dzieci”: 

• polubić fanpage Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowiach 

https://www.facebook.com/korczakkatowice 

• polubić posta o Konkursie Plastycznym pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel 

wszystkich dzieci” zamieszczonego na fanpagu Korczakowskej Szkoły Marzeń                  

w Katowicach  

• udostępnić na własnej osi czasu facebooku posta o Konkursie Plastycznym pt.: 

“Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” zamieszczonego na fanpagu 

Korczakowskej Szkoły Marzeń  w Katowicach  

Uwaga! Należy w karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) udziału w Konkursie 

Plastycznym pt.: Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” dla celów 

weryfikacji wpisać nazwę profilu na facebooku, z którego będzie udostępniany post 

i polubiony fanpage Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach oraz post              

o niniejszym konkursie plastycznym. 

2. Przedszkole, które udostępni i polubi fanpage Korczakowskiej Szkoły Marzeń         

w Katowicach, post o niniejszym konkursie plastycznym oraz wyśle na adres 

kontakt@katowice-ksm.pl Kartę przystąpienia przedszkola do akcji promującej 

konkurs plastyczny pt.: “Janusz Korczak - nauczyciel wszystkich dzieci” (Załącznik 

nr 3) stanowiacej potwierdzenie dokonania polubienia fanpaga Korczakowkiej 

Szkoły Marzeń w Katowicach oraz polubienia i udostępnieia posta o niniejszym 

konkursie otrzyma losowo wybrane przez organizatora konkursu 2 (dwie) gry 

planszowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu indywidualnej pracy 

plastycznej w dowolnej technice pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich 

dzieci” . 

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę plastyczną. 

5. Praca musi spełniać następujące wymogi formalne: 

• praca plastyczna płaska, 
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• technika wykonania dowolna,  

• format pracy A3,  

• na odwrocie pracy imię i nazwisko, data urodzenia dziecka, nazwa i adres 

przedszkola, 

• dołączona do pracy plastycznej Karta Zgłoszeniowa (Załącznik nr 1),  

• dołączone Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(Załącznik nr 2). 

6. Nadesłane prace plastyczne niespełniające wymogów formalnych nie będą 

uczestniczyły w Konkursie Plastycznym pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel 

wszystkich dzieci”. 

7. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z opisem (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

należy wysłać mailem na adres mailowy Korczakowskiej Szkoły Marzeń w 

Katowicach - kontakt@katowice-ksm.pl. 

8. Wykonane prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać w kopercie z dopiskiem 

„KONKURS JANUSZ KORCZAK" na adres 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27 do 

dnia 28 maja 2020 r.  

9. Zdjęcia nadesłanych prac plastycznych zamieszczone będą na fanpagu 

Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach pod adresem 

https://www.facebook.com/korczakkatowice w dniu 29 maja 2020 r. do godziny 

12.00 

10. Jury Konkursu Plastycznego pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” 

wyłoni spośród nadesłanych prac laureatów I, II I III miejsca.  

11. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności dla laureata, którego zdjęcie 

pracy plastycznej wykonanej na konkurs plastyczny i zamieszczonej na fanpagu 

Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach otrzyma największą ilość polubień.  

12. Polubienia zdjęć moża będzie dokonywać na fanpagu Korczakowskiej Szkoły 

Marzeń w Katowicach w dniach 29 maja 2020 r. od godziny 12.00 do dnia 30 maja 

2020 r. do godziny 24.00.  

13. Każdy uczestnik Konkursu Plastycznego pt.: “Janusz Korczak – nauczyciel 

wszystkich dzieci” otrzyma dyplom uczestnictwa w niniejszym konkursie 
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14. Wyniki Konkursu Plastycznego opublikowane zostaną w dniu 01 czerwca 2020 r. do 

godziny 15.00 na fanpagu Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach oraz 

przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. 

15. Nagrody rzeczowe w formie zestwów gier planszowych i dyplomy dla laureatów 

oraz dyplomy dla uczestników konkursu i upominki dla przedszkoli zostaną 

przesłane pocztą tradycyjną na adresy wskazane w zgłoszeniu. 

 
 
 
 
Katowice 29.04.2020 r.  
 
              Organizator  
                                                                                        Konkursu Plastycznego                                                                                       
                                                                  pt.: :Janusz Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci” 
 
        
           Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie  
           Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach 

                 Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowicach  
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