Regulamin
III Konkursu dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy II Grzegórzki
poświęconego osobie

gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (1895-1953)
pod honorowym patronatem
Pani Małgorzaty Ciemięgi
Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki
KONKURS ON-LINE

1. Organizatorzy:
Ośrodek Edukacji Obywatelskiej – filia Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana w Krakowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja F. Modrzewskiego
w Krakowie
2. Cele Konkursu:
a. wzbudzenie zainteresowania osobą gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
b. poznanie interesujących miejsc na terenie Dzielnicy II Grzegórzki
c. zaznaczenie roli wartości patriotycznych i tradycji w życiu człowieka
d. popularyzacja sztuk plastycznych i fotografii artystycznej
3. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci przedszkolne,
podstawowych i szkół ponadpodstawowych z Dzielnicy II.

uczniowie

szkół

4. Tematyka Konkursu
Tegoroczna edycja konkursu polegać będzie na poznaniu osoby Augusta Emila
Fieldorfa oraz zabytków i ważnych miejsc, znajdujących się na terenie Dzielnicy II
Grzegórzki, z którymi mógł stykać się młody August. Uczestnicy konkursu idąc niejako
jego śladami poznają te budowle i miejsca, a potem je zinterpretują plastycznie i
fotograficznie. Temat konkursu brzmi:
Śladami Augusta Emila Fieldorfa
po zabytkach, ważnych budynkach i miejscach Dzielnicy II Grzegórzki
5. Proponowane zabytki, budynki i miejsca:
1. Ogród Botaniczny z dawnym obserwatorium astronomicznym, ul. Kopernika 27,
2. Park Strzelecki z budynkiem Celestatu oraz budynkiem Bractwa Kurkowego,
3. Pałac Mańkowskich, ul. Topolowa 5,

4. Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej budynek Fundacji
Aleksandra Lubomirskiego) ul. Rakowicka 27,
5. Budynki koszarowe przy ul. Rakowickiej 29-31,
6. Budynki szkół przy ul. Topolowej 22 oraz ul. Lubomirskiego 21, do których chodził
August
Emil Fieldorf w latach 1901-1905,
7. Budynek przy ul. Lubicz 32, gdzie mieszkała rodzina Fieldorfów,
8. Browar rodziny Götzów, ul. Lubicz 17,
9. Budynek Opery Krakowskiej (stara jego część), ul. Lubicz 48,
10. Kościół i kolegium oo.jezuitów przy ul. Kopernika 26,
11. Kościół św. Łazarza, ul. Kopernika 19,
12. Kościół z zespołem klasztornym s. karmelitanek, ul. Kopernika 44,
13. Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych Ludwika Zieleniewskiego ul. Grzegórzecka 69,
14. Fabryka Maszyn i Odlewarnia Marcina Peterseima, ul. Żółkiewskiego 17-19,
15. Wiadukt kolejowy nad ulicą Grzegórzecką,
16. Przepust drogowy pod linią kolejową, ul. Miodowa
17. Cmentarz Żydowski, ul. Miodowa
6. Technika wykonania prac
Dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych sugerujemy dynamiczne
ujęcie tematu, wykonane dowolną techniką plastyczną polegające na prezentacji młodego
Augusta z wybranymi miejscami z Dzielnicy II Grzegórzki lub/oraz wykonanie
artystycznych fotografii miejsc wymienionych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych proponujemy ujęcie statyczne – potret (lub
plakat) - wykonane dowolną techniką plastyczną, symboliczne, wyrażające postawy gen.
Nila w obliczu wyzwań jakie niosło mu życie, a także, wykonanie artystycznych fotografii
miejsc, które zostały wymienione w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
7. Sposób dostarczenia prac i termin
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia w pliku Word oraz sfotografowane prace plastyczne i prace
fotograficzne w formacie jpg, png należy przesłać
do dnia 17 lutego 2022 r. (czwartek) na adres emailowy: nilkonkurs@interia.pl
z dopiskiem III Konkurs o gen. Nilu

8. Ocena prac nadesłanych na Konkurs
Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez jury powołane przez Organizatorów.
według kryteriów: a. zgodność z tematem, b. oryginalność, c. estetyka wykonania.
Laureaci Konkursu, o jego wynikach i odbiorze nagród zostaną powiadomieni
telefonicznie lub drogą e-mailową. Informacja umieszczona zostanie także na stronach:
dzielnica2.krakow.pl www.sp3.krakow.pl patriotycznykrakow.pl cmjordan.krakow.pl
Dodatkowe informacje n/t konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 12 259-49-37

