
 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Greening=zazielenienie czyli?” 

 

1. ORGANIZATOR: Fundacja Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 1/7, 61-765 
Poznań, www.fki.home.pl, fundacja@fki.home.pl) 

2. OPIS KONKURSU: 

„Greening” to najczęściej wykorzystywany element obchodów Dnia św. Patryka. Co 

roku tysiące obiektów na całym świecie nabierają zielonego odcienia, podświetlane 

specjalne z okazji tego dnia. W Polsce na zielono rozświetla się między innymi Pałac 

Kultury i Nauki w Warszawie, katowicki Spodek, poznański Ratusz a także nasza 

siedziba.  

Ale…greening może wykraczać poza ideę używania światła. W zeszłym roku na 

naszym FB zorganizowaliśmy konkurs, którego celem było wykorzystanie tego 

terminu do stworzenia zazielenionego zdjęcia. Pojawiły się zielone zdjęcia śniadań, 

doniczek, ubranych na zielono miłośników Irlandii.  

Poruszcie wyobraźnię! Jak jeszcze można zmienić termin „zazielenienie” z okazji Dnia 

św. Patryka w konkretny pomysł? Niech wygra kreatywność!   

 

3.  ADRESACI, ZASADY ZGŁOSZEŃ I HARMONOGRAM: 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej mieszkających w Polsce, 

uczestników projektu „Irlandia w szkole”, prace oceniane będą w czterech kategoriach 
wiekowych: 

 -  do 9 lat 

-  10-12 lat 

-  13-15 lat 

-  powyżej 16 lat 

b) temat konkursu wyrażony może być w formie opisowej, może być rysunkiem, zdjęciem. 

c) Prace muszą być przesłane w formie elektronicznej (dobrej jakości zdjęcie lub skanem) na 

adres jschramm@fki.home.pl. W mailu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i 

nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, adres mailowy osoby kontaktowej. Wraz z pracą musi 

być wysłana podpisana klauzula RODO.  

d) Uczestnik konkursu może wysłać jedną pracę. 

d) Termin nadsyłania prac: 13 marca 2021 do godz. 12:00 
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f) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 marca 2021, informacja zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Fundacji www.fki.home.pl oraz profilu Fundacji na Facebooku 

(FundacjaKulturyIrlandzkiej) 

CELE KONKURSU:  

Pobudzenie kreatywności uczniów  

4. ZASADY OCENY I NAGRODY: 

a) Prace konkursowe oceniać będzie koordynator projektu „Irlandia w szkole” – Justyna 

Mazurek-Schramm 

- Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsora konkursu: Fundację Kultury Irlandzkiej.   

b) Oceniana będzie kreatywność pracy i samodzielność pomysłu  

c) W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody główne.  

5. Prace nagrodzone zostaną opublikowane na obu stronach internetowych Fundacji raportowej 
i edukacyjnej.  

6. HARMONOGRAM: 

             - przesłanie prac do dnia 13 marca 2021 do godz. 12:00 

             - ogłoszenie wyników 17 marca 2021 

     

   7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

               a) Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu. 

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich.  

 

c) Załącznikiem do regulaminu jest klauzula informacyjna RODO,  

               d) Koordynatorem konkursu jest Justyna Mazurek-Schramm, jschramm@fki.home.pl, w razie 
jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt.  

 

 

 

 

 

Fundacja Kultury Irlandzkiej, ul. Kramarska 1/7, 61-765 Poznań, tel. 61 855 32 26, tel.kom. 

510 067 325, jschramm@fki.home.pl, www.fki.home.pl, FB FundacjaKulturyIrlandzkiej  
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