
Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

 

„Motyl na karuzeli” 

 

Regulamin  
1. Organizator  

Fundacja „W Sercu Matki”  
2. Temat 
 

Zilustrowanie 1-2 tematów pieśni z płyty Aleksandry Resztik pt. „Motyl na karuzeli”, 
na której znajdują się następujące pieśni:  
Jak zakochany motyl (D. Scarlatti), Fiołek (W. A. Mozart), Ptaki (W. A. Mozart), Pstrąg (F. 

 
Schubert), Mandolina (G. Fauré), Nasza miłość (G. Fauré), Światło księżyca (C. Debussy), Pierrot 
(C. Debussy), Karuzel (S. Nawrocki), Słoneczko (S. Nawrocki), Spóźniony słowik (W. Lutosławski), 
O Panu Tralalińskim (W. Lutosławski), Kołysanka lalek (K. Szymanowski), Kołysanka o kołysce  
(S. Kisielewski), Dzwoń dzwoneczku (L. Różycki), Kołysanka (L. Różycki).  

3. Nagrody 
 

Dla Laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.  

4. Warunki uczestnictwa 
 

a) Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat, w podziale na 3 
kategorie wiekowe, (kategoria I - 6-8 lat , kategoria II - 9-11 lat, kategoria III - 12-14 lat). 

 
b) Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną lub dwie prace, ale tylko jedna, lepsza w 

ocenie jury, weźmie udział w konkursie. 
 

c) Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci bez pomocy rodziców i innych osób 
dorosłych. 

 
d) Pracę należy wykonać dowolną płaską techniką(rysunek , farba akwarelowa, farba 

plakatowa, farba akrylowa, technika mieszana) 
 

e) Format pracy nie może przekroczyć Formatu A3 tzn., że dopuszczalny jest każdy mniejszy 
bądź równy temu format pracy plastycznej. 

 
f) Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych, a także prac nagradzanych 

w innych konkursach.  
g) Prace nadesłane na konkurs powinny być opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem 

 
i zawierać kompletnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA, KLAUZULĘ 
INFORMACYJNĄ. Formularze te stanowią część regulaminu konkursu. 

 
h) Prace na odwrocie należy opisać czytelnie w prawym górnym rogu według 

następującego schematu: PSEUDONIM oraz kategoria wiekowa. 
 

i) Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, 
w której należy umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA i KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ. 

 
j) Prace spełniające warunki formalne oceni jury w skład, którego wchodzą graficy, absolwenci 

ASP oraz Zarząd Fundacji „W Sercu Matki”. 
 

k) Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do promocji bookletu, plakatów, jak i również na 
Facebooku i na stronie internetowej promującej płytę „Motyl na karuzeli”. 



 

5. Terminy 
 

a) Konkurs rozpoczyna się 1.03.2021 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem  
25.05.2021 r. Podsumowanie oraz wystawa stacjonarna lub on-line, zaplanowana jest na 
czerwiec 2021 roku. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo  

o szczegółach finału Konkursu. 
 

b) Prace plastyczne wraz z wypełnionymi dokumentami (kartą zgłoszenia oraz klauzulą 
informacyjną) proszę składaćw niedziele: 28 marca, 4, 11, 18 i 25 kwietnia, 9,16 i 23 
maja 2021 roku, w godzinach 8:00-15:00 i 18:00-20:00 do sklepiku parafialnego  
w Kościele bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3 w Warszawie.  
W przypadku trudności z dostarczeniem prac, proszę o kontakt:annamarpelka@gmail.com. 

 
c) Wyniki konkursu i termin jego podsumowania opublikowany zostanie 1.06.2021 r. 

na stronie internetowej Fundacji „W Sercu Matki” www.fundacjawsercumatki.pl. 
6. Dane Osobowe 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych wskazanych w zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku jest Fundacja „W Sercu Matki” z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa tel. 789-455-823 i email: 
info@fundacjawsercumatki.pl . 

 
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane/dane dziecka (takie jak imię i 
nazwisko, wiek uczestnika zgodnie z regulaminem konkursu) celem udziału w konkursie 
plastycznym „Motyl na karuzeli”. 

 
 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w przedmiotowym 
konkursie. Udział w konkursie wiąże się ze zgodą, że zdjęcia, na których utrwalono wizerunek 
uczestnika konkursu, mogą zostać udostępnione, rozpowszechniane, publikowane oraz 
zwielokrotnione wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami w celu popularyzacji 
działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów w mediach takich jak Facebook, 
materiałach promujących (ulotki, informatory) działalność Fundacji „W Sercu Matki”- zgodnie z 
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 
880). Więcej informacji na temat prawa dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w 
klauzuli informacyjnej dołączonej do karty zgłoszenia. 

 
7. Uwagi końcowe 
 
Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie naraża ona ani 
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 
uczestnik. Organizator zastrzega sobie prawo do replikowania i publikowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów na rzecz ich autorów. Prace złożone na konkurs można odebrać w siedzibie 
organizatora po zakończeniu konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 
tego Regulaminu. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: annamarpelka@gmail.com 

https://fundacjawsercumatki.pl/

