
 

Włączając się do Ogólnopolskiej Akcji Artystycznej PODWÓRKA Festiwalu Małego Dziecka chcemy 

zaprosić Was do KONKURSU.   

REGULAMIN: 

Wyślij nam zdjęcie twojego podwórka, podwórka Twojego dzieciństwa, podwórka Twojego dziecka i 

opisz je, wskaż jego miejsce i napisz jak je postrzegasz(opis do 200 znaków).   

1. Najciekawsze zdjęcia wezmą udział w instalacji, którą umieścimy w Parku Hallera podczas Dni 

Dąbrowy.  

2. Opisy zdjęć zostaną zinterpretowane w plastyczny sposób przez przechodniów. 

3. Do opisu dołącz swoje imię, nazwisko i tel. kontaktowy oraz zgodę na wykorzystanie zdjęć i 

opisu do celów konkursu. Za udostępnienie prac autorzy nie pobierają wynagrodzenia. Udział 

w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny. Dostarczenie zdjęć i opisu jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na prezentację zdjęć, przetwarzanie opisu. Organizatorzy Konkursu nie 

pobierają opłat za ich ekspozycję. 

4. Wszystkie prace wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.  

5. Prac (zdjęć i opisów) nie zwracamy! 

6. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika  na Finale. 

 

Na zdjęcia czekamy do 26 maja w Pałacu Kultury Zagłębia do godz. 16.00. 

 

Finał Akcji 29 maja godz. 17.00 w Parku Hallera  

Osoba odpowiedzialna Sylwia Nowak, Starszy Instruktor ds. plastyki i edukacji, sylw.plast@wp.pl, 

tel. 514468357 

„Podwórko - ważne miejsce w przestrzeni publicznej. Kiedyś kultowe miejsce spotkań dzieciństwa. Są 

podwórka osiedlowe umiejscowione między blokami, między kamienicami, czy też przed domami, 

razem z zabudowaniami stanowią całość. Podwórka mają różnorodny charakter. Podwórko, 

niezależnie od tego gdzie jest położone może być miejscem spotkań. Na podwórku mogą spotykać się 

sąsiedzi, ale przede wszystkim dzieci. Na nich można zajmować się różnymi sprawami, dzielić 

poglądami,  rozwijać wspólne zainteresowania.  

Gdzie są nasze podwórka? Czym dzisiaj jest podwórko? 

W ostatnim czasie jednak zmienia się charakter podwórek. Podwórka pustoszeją. Dzieci spędzają 

coraz więcej czasu w szkołach i w domu przed komputerami. A przecież dawniej były to miejsca 

spędzania wolnego czasu, twórczych zabaw. To na nich dzieci socjalizowały się z rówieśnikami, 

poprzez zabawę uczyły się współpracy w grupie, kształciły samodzielność, zaradność i pomysłowość. 

Ogólnopolska akcja artystyczna ma na celu przypomnienie i odświeżenie idei podwórek, jako miejsca 

spotkań, zabaw i ruchu na powietrzu”.  

 

 


