
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

POD HASŁEM 

 

Kot i jego legenda – 
kot czarownicy, czarny kot… 

 
 
 
 
 
 

  

                             zorganizowanego przez 

                        FUNDACJĘ „KOCIA MAMA" 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, poświęconym 

dziecięcemu spojrzeniu na świat kocich uczuć, emocji i magii. 

Prace konkursowe mają być inspiracją do fantazji na temat czarnego kota, jego 

magicznej mocy oraz wydarzeń, które są następstwem dobrej mocy sprawczej 

działania czarnego kota. 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i dzieci wszystkich szkół i przedszkoli, 

w których gościła Fundacja Kocia Mama, ale i te ośrodki, które poprzez udział w 

konkursie dopiero nawiążą z nami kontakt. 

 

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. 

2. Materiały i format prac są dowolne, lecz nie większe niż A3. 

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

a) I – dzieci do 6 lat 

b) II - dzieci od 6 do 10 lat 

c) III – dzieci i młodzież powyżej 11 lat 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy miłe upominki. 

5. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie: 

       Iza Milińska - szefowa FKM,  

       Anna Gabrysiak – koordynatorka edukacji, 

 Bożena Wach - artystka rękodzielniczka osoba, wykorzystująca w pracy różne 

techniki plastyczne. 



6. Podsumowanie konkursu odbędzie w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi 

przy ulicy Sopockiej 3/5, podczas Gali na KotoManii 2020 dnia 29 lutego 2020 r. 

Gala zacznie się o godz. 18:00.  

7. Konkurs trwa do 15 stycznia 2020 r, a wyniki zostaną ogłoszone 31 stycznia 

2020 r i zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji "Kocia Mama" 

oraz na profilu Kociej Mamy na FB. 

8. Prace prosimy przesyłać listownie na adres siedziby:  

Fundacja KOCIA MAMA 

ul. Pryncypalna 56 

93-379 Łódź 

9. Organizator nie zwraca prac.  

10.  Wyróżnione i nagrodzone w konkursie prace zostaną zaprezentowane w czasie 

wystawy w ramach KotoManii. 

11.  Wszystkie prace zostaną przeznaczone na aukcję na rzecz bezdomnych kotów 

objętych opieką Fundacji Kocia Mama. 

12.  Patronat nad konkursem objęła Fundacja Kocia Mama. 

13.  Każda praca powinna zawierać tabliczkę znamionową, a na niej następujące 

dane:  

 imię i nazwisko,  

 wiek dziecka,  

 klasę i numer szkoły,  

 imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  

         Tabliczka powinna znajdować się na odwrocie pracy. 

14.  Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

wykorzystanie pracy dziecka w konkursie, na wystawie w ramach KotoManii oraz 

aukcji Fundacji „Kocia Mama”. 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie i z góry dziękujemy za otwarcie serc 

na potrzeby bezdomnych kotów. 

 

Organizator 

Fundacja "Kocia Mama" 


