
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

„FORDOŃSKIE ŻYWIOŁY KULTURY” 

 

   

 

 Zapraszamy do odkrycia Fordonu – miejsca Twojego życia. Niech w tej przygodzie pomogą 

Ci żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia. Może uda Ci się znaleźć ich obecność  

i uwiecznić je w pracy plastycznej, fotograficzną lub utworze muzycznym. Szukaj żywiołów  

w codziennym życiu, szukaj ich w przyrodzie, szukaj ich w historii Fordonu, szukaj ich w swoim 

sercu. 

Czekamy na Twoje zgłoszenie i życzymy powodzenia! 

      Fundacja Kaktus 

      Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Fordońskie żywioły kultury” jest Fundacja Kaktus i Fordońska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

2. Konkurs jest finansowany ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach 

programu „Kooperacje-Fordon 2021”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: muzyka, plastyka i fotografia. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież - mieszkańcy Fordonu.  

2. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich trzech kategoriach bądź tylko w wybranej. 

3. Grupy wiekowe wskazane są w opisach poszczególnych kategorii. 

 

III.  MIEJSCE I TERMIN SKAŁADANIA PRAC 

 

1. Termin składania prac upływa z dniem 26 września 2021r. (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Prace można złożyć przesyłką pocztową lub kurierską na adres:  

Fundacja Kaktus ul. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz  
lub osobiście w poniedziałki w godzinach17:00-19:00 i piątki w godzinach 12:00-14:00 w siedzibie 

Fundacji Kaktus (ul. Kleeberga 2 ,85-791 Bydgoszcz). 

3. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dołączenie do pracy formularza 

zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze 

strony www.fundacjakaktus.pl lub www.fordonskasm.pl.  

http://www.fundacjakaktus.pl/
http://www.fordonskasm.pl/


 

 

 

 

 

5. Prace plastyczne i fotograficzne należy złożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym w zaklejonej 

kopercie. 

6. Nagrania muzyczne należy złożyć w jednej z następujących form: 

a) mailowo na adres konkurs@fundacjakaktus.pl. Wiadomość musi zawierać załącznik w postaci 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz link do nagrania video (YouTube, WeTransfer, dysk 

Google itp.) 

b) przesyłką pocztową/kurierską lub osobiście, na nośniku (np. płyta DVD, pendrive) wraz 

wypełnionym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac 

podczas przesyłki. 

 

IV.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Autorom najciekawszych prac w konkursie zostaną przyznane nagrody. 

2. Kryteria oceny prac: 

a) zgodność z tematyką, 

b) pomysł/interpretacja, 

c) estetyka, 

d) oryginalność. 

3.Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. 

4. Jury ma prawo nieprzyznania nagród w danej kategorii lub w danej grupie wiekowej.  

5. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.  

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego koncertu galowego.  

O dacie i godzinie uroczystości laureaci konkursu zostaną powiadomienie drogą mailową lub 

telefonicznie. Informacja o koncercie galowym zostanie również zamieszczona na stronach 

internetowych organizatorów. 

7. Nie istnieje możliwość wypłacenia pieniężnego ekwiwalentu nagród.  

 

V. PRAWA  AUTORSKIE 

 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.  

2. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują prawo do bezpłatnego 

wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych, zgodnie z oświadczeniem zawartym  

w formularzu zgłoszeniowym oraz własność egzemplarzy.  

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,  

w szczególności praw autorskich. 

 

VI. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

 

1. Prace plastyczne mają nawiązywać do tematu konkursu.  

2. Prace należy wykonać samodzielnie. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. 

4. Uczestnik może przekazać dowolną liczbę prac swojego autorstwa.  

5. Format prac plastycznych jest dowolny.  

6. Technika wykonania prac jest dowolna.  

7. Prace będą oceniane w następujących grupach: 

a) przedszkolna, 

b) klasy I-III szkół podstawowych, 

c) klasy IV-VI szkół podstawowych, 

d) klasy VII-VIII szkół podstawowych i szkoły średnie. 

mailto:konkurs@fundacjakaktus.pl


 

 

 

 

 

 

VII. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

 

1. Fotografie mają nawiązywać do tematu konkursu.  

2. Prace należy wykonać samodzielnie. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. 

4. Uczestnik może przekazać dowolną liczbę prac swojego autorstwa. 

5. Prace powinny mieć format 20x30cm i być wydrukowane na papierze fotograficznym. Do prac 

należy dołączyć wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy. Ponadto, należy złożyć prace  

w postaci elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD lub innym nośniku, lub przesłać na adres 

konkurs@fundacjakaktus.pl w formacie JPG w rozdzielczości 300 DPI. Pliki przesłane e-mailem w 

treści wiadomości muszą zawierać dane uczestnika takie same jak w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że w przypadku 

sfotografowania osób, wyrażają one zgodę na  publikację ich wizerunku. 

7. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 

a) 10-13 lat 

b) 14-19 lat. 

 

VIII. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM 

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

2. Uczestnik może zaprezentować tylko jeden utwór.  

3. Utwory muszą być wykonane w języku polskim. 

4. Utwory mogą być wykonane a cappella, z instrumentalnym podkładem muzycznym lub  

z akompaniamentem na żywo. 

5. Utwory należy nagrać w formie video. W przypadku użycia telefonu komórkowego, nagrania 

należy dokonać w orientacji poziomej. 

6. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 

a) 8-12 lat 

b) 13-19 lat. 

7.  Z uczestników konkursu jury wyłoni 16 osób, które zostaną zaproszone do udziału w 

warsztatach wokalnych. Efektem warsztatów będzie nagranie wspólnego utworu i teledysku 

promującego Fordon. 

8. Dodatkowo jury przyzna po 3 nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konkursie.  

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

4. Dodatkowych informacji udziela Dorota Tomaszewska, tel.: 501 162 830 e-mail: 

konkurs@fundacjakaktus.pl. 

 

mailto:konkurs@fundacjakaktus.pl
mailto:konkurs@fundacjakaktus.pl

