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Organizacja pożytku publicznego 

 

  
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

ZUCHY ŚWIATA 
 

Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie. 

 

W myśl cytatu założyciela skautingu Sir Roberta Baden-Powella, wiemy, że nie ważny jest 

kolor skóry, kraj zamieszkania, wyznanie czy język w którym mówimy. Najważniejsze jest to, że 

wszyscy jesteśmy skautami – zuchami. Wszyscy tak samo potrafimy się bawić, wszyscy chętnie 

poznajemy różnorodny świat który nas otacza i dbamy oto, by na świecie żyło się lepiej. 

Przedstaw nam swoją pomysł przedstawienia skautów - zuchów na świecie. Jak wyglądają? 

W co się bawią? Jak rozprzestrzeniają braterstwo? 

 Jak wygląda ich przyjaźń? 

 

Organizator konkursu: 

 Chorągiew Dolnośląska ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego 

 Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” 

 

Cele konkursu: 

 prezentacja twórczości zuchów w dziedzinach plastycznych; 

 rozwijanie wyobraźni artystycznej; 

 inspiracja do tworzenia rzeczy nowych i działań twórczych; 

 zachęta do pracy z tematyką skautingu na świecie i postacią jego twórcy - Roberta 

Baden-Powella; 

 rozpowszechnianie uniwersalnych wartości skautowych i harcerskich, takich jak 

braterstwo, równość, tolerancja, pokój, akceptacja dla odmienności. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs dedykowany jest zuchom należącym do gromad zuchowych/drużyn 

wielopoziomowych działających na terenie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  

2. Prace konkursowe są przyjmowane w terminie 1.02 – 28.02.2017r. w formie 

papierowej, dostarczone lub przesłane pocztą na adres: ZHP Chorągiew Dolnośląska ul. 

Nowa 6, 50-082 Wrocław (w przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego). 

3. Przekazana praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie danymi autora według 

poniższej tabeli: 

Imię i nazwisko zucha – autora pracy  

Data urodzenia zucha  

Nazwa jednostki  

Nazwa hufca  



  

 

  
 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zgodną z tematyką podaną 

w opisie na wstępie regulaminu. 

5. Uczestnicy wykonują pracę na technicznej kartce formatu A4 lub A3, dowolną techniką 

plastyczną, nie przestrzenną (maksymalna grubość pracy nie powinna przekraczać 

5mm).  

6. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane przez uczestnika samodzielnie i nie 

mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów. Nieprzyjmowane są prace 

zbiorowe. 

7. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace, które: 

 nie zostały podpisane przez autora, 

 zostały przesłane/przekazane po terminie, 

 zawierające elementy przestrzenne powyżej 5mm, drukowane, wskazujące na 

niesamodzielnie wykonane przez autora lub inne naruszające regulamin konkursu. 

8. W ocenie pracy pod uwagę będą brane : 

 walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy, 

 interpretację i nawiązanie do tematu konkursu, 

 pomysłowość i zmysł estetyki, 

 spełnienie wymogów formalnych. 

9. Prace oceniane będą przez jury w skład którego zostaną zaproszeni przedstawiciele 

organizatorów oraz osoba wykształcona w kierunkach plastycznych. 

10. Najlepsze prace zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

Przewiduje się trzy nagrody główne oraz, możliwość przyznania przez jury 

dodatkowych wyróżnień.  

11. Każdy autor biorący udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom – podziękowanie. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Prace przekazane na konkurs nie zostaną zwrócone autorom i przechodzą w posiadanie 

organizatorów konkursu. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 20 marca. Nagrody zostaną 

przekazane do właściwych komend hufców. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

 

 Kontakt z organizatorami: 

 phm Paulina Nowak (z-ca komendanta Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego) tel.: 

501 785 798, e-mail: program.hpt@gmail.com   

 


