
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18 zapraszają dzieci i młodzież ze szkół, 
placówek oświatowych i kulturalnych do przygotowania prac plastycznych na konkurs „Kolory 
zdrowych smaków". Zdrowe żywienie = mądre myślenie.

1. Cele konkursu:

wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ilustrację zdrowej potrawy wraz z przepisem na tą 
potrawę,
zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się, 
upowszechnienie zdrowego odżywiania się jako stylu życia,
wyzwolenie radości i satysfakcji płynącej z aktu tworzenia.

2. Regulamin konkursu:

- konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Kraków,
- uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat, z podziałem na
grupy wiekowe: 6- 9 oraz 10-13 lat,
- w konkursie oceniane będą wyłącznie prace indywidualne,
- format A3, technika płaska, ilość zgłoszonych prac – dowolna,
- każda praca powinna być na odwrocie zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: 
imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, pieczątka z nazwą, adresem oraz telefonem placówki, w 
której wykonano pracę, 
- prace z umieszczoną na zewnątrz nazwą placówki oraz imiennym wykazem autorów, 
z podziałem na grupy wiekowe oraz tytułem prac należy przesłać na adres:  Młodzieżowy Dom 
Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30 - 059 Kraków.

- dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzieży konieczny jest podpis rodziców lub
opiekunów, który należy umieścić na ww. metryczce umieszczonej na odwrocie pracy,
- prace należy nadsyłać w terminie do 16 listopada 2016 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
30 - 059 Kraków, ul. Reymonta 18,
tel./fax 12 637 37 61, 12 637 59 35

- jury dokona oceny i wyboru prac, które wezmą udział w wystawie, przyzna nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę: zgodność tematyki, 
pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu, estetykę i samodzielność wykonanych prac,
- nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnego wykorzystania nagrodzonych 
i wyróżnionych prac.

Konkurs odbywa się w ramach kampanii „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”
pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród.

O szczegółach dotyczących  terminu i miejsca wernisażu laureaci zostaną powiadomieni 
w późniejszym terminie i wyróżnień odbędzie się w grudniu 2016 roku.


