
 

 

 

 

Regulamin konkursu „Grafnotka - Irlandzka droga do niepodległości” 

 

1. ORGANIZATOR: Fundacja Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 1/7, 61-765 

Poznań, www.fki.home.pl, fundacja@fki.home.pl) 

2. OPIS KONKURSU: 

Zadaniem konkursu jest przygotowanie grafnotki poświęconej najważniejszym wydarzeniom, 

postaciom w ostatnim okresie irlandzkiej walki o niepodległość – w latach 1916-1922. 

Podstawą do stworzenia grafiki jest nagrana lekcja przygotowana w ramach projektu „Irlandia 

w szkole”. Pomocne będą także materiały zawarte na stronach 

www.fki.home.pl/irlandiawszkole oraz www.tpi.poznan.pl.  

Grafnotka może być przygotowana w programie komputerowym. Praca musi być czytelna tak 

by umożliwić jej wydrukowanie w formie plakatu i wykorzystanie w formie elektronicznej.  

3. ADRESACI, ZASADY ZGŁOSZEŃ I HARMONOGRAM: 

a) Konkurs skierowany jest dla młodzieży szkolnej, uczestników projektu edukacyjnego 

„Irlandia w szkole”, oceniany będzie w dwóch kategoriach: 

- uczennice i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych 

- uczennice i uczniowie szkół średnich 

b) Praca musi być przesłana w formie pdf na adres grafnotka@fki.home.pl. W mailu powinny 

znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, adres mailowy 

osoby kontaktowej. Wraz z pracą musi być wysłana podpisana klauzula RODO.  

c) Praca musi być przesłane w formie umożliwiającej jej wydruk w formacie A4  

d) Termin nadsyłania prac: 28 luty 2022 

e) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 marca 2022, informacja zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Fundacji www.fki.home.pl oraz profilu Fundacji na Facebooku 

(FundacjaKulturyIrlandzkiej) 

CELE KONKURSU:  

Pobudzenie kreatywności uczniów i zainteresowanie irlandzką historią.   

4. ZASADY OCENY I NAGRODY: 

a)  Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora 

konkursu: Fundację Kultury Irlandzkiej.   

b) Oceniana będzie kreatywność, samodzielność pomysłu i przejrzystość pracy, która 

umożliwi wykorzystania grafnotki jako pomocy do poznawania irlandzkiej historii 



c) Przyznane zostaną trzy nagrody główne i pięć wyróżnień 

5. Nagrodzone grafnotki zostaną wydrukowane w formie plakatu i przesłane do uczestników 

projektu „Irlandia w szkole”, przygotowana zostanie również wersja elektroniczna plakatów.  

6. HARMONOGRAM: 

             - przesłanie prac do 28 lutego 2022 

             - ogłoszenie wyników 10 marca 2022 

     

   7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

               a) Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu. 

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich.  

 

c) Załącznikiem do regulaminu jest klauzula informacyjna RODO,  

               d) Koordynatorem konkursu jest Justyna Mazurek-Schramm, jschramm@fki.home.pl, w razie 

jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Kultury Irlandzkiej, ul. Kramarska 1/7, 61-765 Poznań, tel. 61 855 32 26, tel.kom. 510 067 325, 

jschramm@fki.home.pl, www.fki.home.pl, FB FundacjaKulturyIrlandzkiej  


