
Konkurs na poster/plakat pt. Potencjał Pokoleń 
 

 

realizowany w ramach projektu  Doskonała Nauka finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i 

Nauki DNK/SP/465063/2020 

Inicjatorem konkursu jest  Komitet Organizacyjny Konferencji  Pokoleniowy Potencjał Polityki 

realizowanej przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

 

 I. Celem  Konkursu jest  

 inspirowanie refleksji nad przeszłością i przyszłością polskiej młodzieży oraz innych generacji 

uczestniczących w życiu społecznym. 

 inspirowanie kreatywności i aktywizowanie młodzieży szkolnej, akademickiej oraz dorosłych 

uczestniczących w zajęciach dla III wieku 

 zachęcenie do wyrażania własnych opinii i wizji relacji międzypokoleniowych 

II. Przedmiot i warunki Konkursu: 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów, studentów, uczestników zajęć z uczestnictwem 

przedstawicieli  III wieku. 

2. Uczestnicy przygotowują  wypowiedź w postaci wizualnej (poster/plakat) , której inspiracją jest 

temat wskazany w tytule.  

3. Każdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedną pracę.  

4. Prace, bez względu na sposób wykonania i format,  są przesyłane w postaci cyfrowej. Obowiązuje  

zapis w JPG . 

5. Do prac powinny być dołączone informacje o imieniu i nazwisku uczestnika z podaniem szkoły i 

klasy, do której uczęszcza lub uczelni i kierunku studiów lub placówki i rodzaju zajęć, w których 

uczestniczy. 

6. Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2021 pocztą 

elektroniczną na e-mail  konkursnaposterPP@gmail.com   

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu przez 

uczestników oraz ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich) lub 

zgodą ich opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) - dla potrzeb niniejszego Konkursu, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 roku poz. 922 ze zm.) 

 III. Ocena prac konkursowych:  

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów, które zdecyduje o przyznaniu nagród.  

2. Kryteria oceny uwzględniają  związek z tematem oraz  oryginalność wypowiedzi . 

 IV. Postanowienia końcowe:  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu  w Internecie na 

stronie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN  w 

Krakowie, w zakładce  konferencji nt. Pokoleniowy Potencjał Polityki. 

  

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji  Pokoleniowy Potencjał Polityki 

dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP 

 

       


