
R E G U L A M I N

JEJ PORTRET jest projektem dedykowanym Kobietom z okazji zbliżającego 
się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

UCZESTNICY
W projekcie mogą wziąć udział; 

1. Kobiety 
2. Nastolatki 
3. Dziewczynki w wieku od 5 lat 

ZASADY OGÓLNE 
1. Projekt przebiega w trzech niezależnych formułach: 

a) Konkurs literacki 
b) Konkurs plastyczny 
c) Galeria fotografii online 

2. Każda z formuł podlega innym zasadom oraz odrębnej ocenie. 
3. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie załączonej do niniejszego regulaminu karty 
zgłoszenia, oraz przesłanie jej wraz z pracą konkursową bądź fotografią pod wskazany adres 
mailowy.

4. W konkursie fotograficznym wymagana jes zgoda na wykorzystanie wizerunku każdej z osób, 
które znajdują się na zdjęciu.

KONKURS LITERACKI
JEJ PORTRET 

Konkurs adresowany jest do Nastolatek ( od 14 roku życia) oraz Kobiet, które zechcą 
podzielić się z nami swoim autorskim tekstem inspirowanym Kobietą.
Zależy nam na subiektywnym uchwyceniu kobiecej natury, w dowolnej formie literackiej (wiersz, 
sentencja, opowiadanie...)
Praca może być literackim autoportretem bądź opisem emocjonującej, inspirującej w życiu 
codziennym relacji, opartej na obopólnym szacunku i zaufaniu.
Prace należy przesłać na adres mailowy ewa@ckissepolno.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28.02.2021roku. 
Zostaną one poddane ocenie powołanego przez organizatora JURY, w dwóch kategoriach 
wiekowych; 

1. 14 - 18 lat 
2. powyżej 18 roku życia 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 marca.
Zwycięskie prace zostaną opublikowane w stosownej formie, ustalonej przez organizatora 
(publikacja tekstu, audiobook) na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie 
Krajeńskim oraz platformie społecznościowej FACEBOOK. 
Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Centrum 
Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. 

Z A R R A S Z A M Y !!!



KONKURS PLASTYCZNY
JEJ PORTRET

 Konkurs adresowany jest do dziewczynek od piątego roku życia oraz nastolatek.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, oraz 
formacie ilustrującej postać kobiety - przyjaciólki, mentorki, koleżanki, mamy, babci, nauczycielki.
Zależy nam, aby zilustrowana postać nie była dla autorki pracy włącznie inspiracją w procesie 
twórczym, ale także w życiu codziennym, budziła pozytywne emocje oraz skojarzenia.
Zdjęcie pracy należy opisać (kim jest dla autora zilustrowana postać) po czym przesłać je na adres 
mailowy patrycja@ckissepolno.com w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021roku 
Nadesłane prace poddane zostaną ocenie powołanego przez organizatora JURY w trzech 
kategoriach wiekowych; 

1. 5 - 7 lat 
2. 8 - 13 lat 
3. 14 - 18 lat 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 marca, a zwycięskie prace opublikowane zostaną na 
stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz platformie 
społecznościowej FACEBOOK. 
Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Centrum 
Kultury i Sztuki w Sępólnie. 

Z A P R A S Z A M Y !!!

GALERIA FOTOGRAFII
JEJ PORTRET 

Projekt adresowany jest do Kobiet oraz Nastolatek od 13 roku życia.
Poprzez inicjatywę stworzenia galerii online, będącej finalnym etapem przedsięwzięcia, pragniemy 
dowieść, że przyjacielska relacja między kobietami na każdym etapie życia jest niezwykle 
wartościową, emocjonalną i trwałą więzią, a kobieta wbrew utartej opinii potrafi dla drugiej kobiety
być podporą i wsparciem. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy patrycja@ckissepolno.com w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2021roku swojej fotografii wraz z przyjaciółką.
Zdjęcie powinno zawierać krótki opis, nawiązujący do przyjacielskiej relacji. 
Efektem finalnym projektu będzie opublikowana 8 marca 2021roku na stronie internetowej 
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz platformie społecznościowej FACEBOOK, 
galeria fotografii online wraz z życzeniami. 

Z A P R A S Z A M Y !!!

Tekst - Ewa Quiring-Korczak 


