
Wierzymy, że wszystkie talenty mają wszystkie dzieci!  Fundacja Kuźnia Skrzydeł to

wyjątkowa organizacja, która zainspiruje Nas wszystkich i zjednoczy w twórczym

współdziałaniu na rzecz uzdolnionych dzieci.

 Serdecznie Zapraszamy Was do wzięcia udziału w 

Konkursie Artystycznym „NIESIENI NA SKRZYDŁACH TALENTU”. 

 

Konkurs obejmuje prace plastyczne, rysunki, szkice a nawet wiersze stworzone przez dzieci

w wieku od 5 do 16 lat.

Tematem przewodnim konkursu jest świat przepełniony skrzydłami talentu. 

 

Konkurs ma nie tylko pobudzić wyobraźnię młodych artystów i doskonalić ich

umiejętności, ale przede wszystkim pokazać jak dziecko/młodzież postrzega talent i

wizję uskrzydlonego świata.



REGULAMIN KONKURSU  ARTYSTYCZNEGO 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja "Kuźnia Skrzydeł"

2. Cele konkursu: 

• pobudzanie wyobraźni młodych artystów i doskonalenie umiejętności,

• wyróżnienie uczniów uzdolnionych artystycznie. 

 

 3.Konkurs adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i podopiecznych świetlic środowiskowych.

4. Konkurs obejmuje: 

- pracę artystyczną wykonaną w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, bądź 
wykorzystującą techniki graficzne, tkackie oraz inne techniki płaskie.

- wiersze, rymowanki stworzone przez dzieci.

5. Do prac należy dołączyć wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie 
podpisane przez prawnych opiekunów ucznia.

6. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
- tytuł pracy, 

- imię i nazwisko autora, 

- klasę, do której dziecko uczęszcza, 

- nazwę oraz numer szkoły, placówki 

7. Podpisane prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Fundacja "Kuźnia Skrzydeł", ul. Papiernicza 7, 93-312 Łódź z dopiskiem "Niesieni na 
skrzydłach talentu".

Termin nadsyłania lub złożenia prac upływa z dniem 8 marca 2015 r. 



8. Organizator nie odsyła prac. Prace przechodzą na własność Fundacji "Kuźnia Skrzydeł" w 
Łodzi, tym samym Fundacja nabywa prawo do rozporządzania, rozpowszechniania, zbywania
i korzystania z prac.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawao 
ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 ze zmianami), użycie 
wizerunku uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac w mediach, w szczególności na 
portalu Facebook oraz stronie www.kuzniaskrzydel.org. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie 10 zwycięskich prac odbędzie się 28 marca 2015 r. 
Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na dobroczynnej Gali Inauguracyjnej. 
Wyróżnieni uczniowie otrzymają niezwykłą nagrodę pod postacią uczestnictwa w Gali 
Inauguracyjnej, otrzymania dzieła Włodzimierza Szpingera oraz możliwość uczestnictwa w 
warsztatach organizowanych przez Fundację Kuźnia Skrzydeł.

Nagrody dla wyróżnionych uczniów zostaną wręczone bezpośrednio przez Prezesa Fundacji 
we wcześniej ustalonym terminie.

10. Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Werdykt Jury jest nieodwołalny. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Życzymy powodzenia i zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w naszym
konkursie !

http://www.kuzniaskrzydel.org/

