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17. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta,  
Między ZABAWĄ a performansem, Poznań 6-11 maja 2018 
 
REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ WARSZTATU TWÓRCZEGO DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W WIEKU 6-15 LAT 
 
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz warsztatu 
twórczego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, który zrealizowany zostanie w ramach  
17. Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta w 2018 roku. 
 
A. ZASADY OGÓLNE  
 
1. Konkurs dotyczy scenariuszy warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, w dowolnej 
dziedzinie sztuki, powiązanego z tematyką 17. Kieszeni Vincenta. Informacja dotycząca 
tematyki 17. Kieszeni Vincenta stanowi załącznik do tego regulaminu. 
2. W konkursie uczestniczyć mogą osoby fizyczne, studenci szkół wyższych oraz organizacje 
pozarządowe zw. dalej Zespołem. W skład Zespołu powinny wchodzić cztery osoby (pracownik 
naukowy/artysta – opiekun merytoryczny oraz troje animatorów, w tym autor wybranego 
scenariusza). 
3. Każdy scenariusz warsztatu twórczego powinien zawierać:  

 Scenariusz warsztatu w języku polskim lub angielskim: około 2500 -3000 znaków ze 
spacjami (w dokumencie Word, Times New Roman, 12 punktów, lub pdf.) dla wszystkich 
grup wiekowych: 
- od 6 do 9 lat, około 20 osób). 
- od 10 do 12 lat, liczba uczestników: około 25 osób). 
- od 13 do 15 lat, liczba uczestników około 25 osób) 

 Krótki opis działań: (około 1000 znaków ze spacjami) informujących – zachęcających 
nauczyciela (opiekuna) do zgłoszenia klasy na proponowane zajęcia (w dokumencie Word, 
Times New Roman, 12 punktów). 

 Spis potrzebnych materiałów i narzędzi do przeprowadzenia jednego warsztatu dla około 
25 uczestników. 

 Kartę Zgłoszeniową wypełnianą indywidualnie przez każdą osobę z danego Zespołu 

 Curriculum vitae zgłaszającego (osoby fizycznej) (ok. 1000 znaków) 

 Informacja o Zespole twórców i realizatorów projektu. 
 

4. Zgłaszający scenariusz powinni dysponować możliwością ich samodzielnej realizacji przy 
współpracy z zaproszonymi osobami tworzących Zespół.  
5. Scenariusze wybrane w konkursie będą zrealizowane podczas 17. Kieszeni Vincenta w maju 
2018 r.  
6. Autorzy scenariuszy lub liderzy zespołów zostaną zaproszeni na spotkanie organizacyjne do 
Poznania na początku kwietniu 2018, w celu prezentacji scenariuszy i omówieniu ich 
szczegółów (dotyczy to zespołów z Polski). 
6. W konkursie preferowane będą projekty wartościowe artystycznie, a jednocześnie 
zawierające rozbudowany, nowatorski komponent edukacyjny spójny z aspektem 
artystycznym. Szczególnie zależy nam na projektach o charakterze interdyscyplinarnym oraz 
interaktywnym.  
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B. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI WYBRANYCH WYDARZEŃ 
 
1. Miejscem realizacji wybranych w konkursie projektów będzie Miasto Poznań, ze 
wskazaniem na Park na Cytadeli. 
2. Wybrane w konkursie scenariusze warsztatów będą realizowane według następującego 
harmonogramu 
- nabór projektów do 19 lutego 2018 r. decyduje data nadania zgłoszenia pocztą elektroniczną. 
- realizacja warsztatów podczas 17. Kieszeni Vincenta w dniach 8 – 11 maja 2018. 
 
 
C. PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Oczekiwania Centrum Sztuki Dziecka, mające wpływ na ocenę projektu: 
1.1 Stopień powiązania z tematyką 17. Kieszeni Vincenta, 2018. 
1.2 Nowatorski i oryginalny charakter.  
1.3 Trwałość rezultatów scenariusza, możliwość wielokrotnego powtarzania warsztatów 
będących ich efektem. 
1.4 Propozycje sposobu dofinansowania projektu z innych źródeł niż tylko ze środków Centrum 
Sztuki Dziecka, np. koszty podróży. 
1.5 Doświadczenie w realizacji wydarzeń z zakresu twórczości dla dzieci i młodzieży oraz 
edukacji kulturalnej. 
2. W pierwszej fazie rozstrzygnięcia konkursu dyrektor Centrum Sztuki Dziecka wraz  
z powołanym Zespołem Realizującym 17. Kieszeni Vincenta dokona wyboru najciekawszych 
scenariuszy do realizacji. 
4. Scenariusze wybrane do realizacji otrzymają własne budżety ze środków Centrum Sztuki 
Dziecka. 
5. Autorzy scenariuszy i ich Zespoły zaproszeni zostaną na koszt Centrum Sztuki Dziecka w 
dniach 6 – 11 maja 2018 do udziału w realizacji 17. Kieszeni Vincenta. Prowadzący warsztaty 
oraz opiekunowie artystyczni otrzymają honorarium za prowadzenie warsztatów i opiekę 
artystyczną. 
6. Dyrektor wraz Zespołem Realizującym 17. Kieszeni Vincenta dokona także wyboru 
scenariuszy do publikacji 17. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń 
Vincenta, która ukaże się po zakończeniu tej edycji. Autorzy wybranych scenariuszy do 
publikacji otrzymają 2 bezpłatne egzemplarze.  
 
 
D. TERMIN I FORMA SKŁADANIA PROPOZYCJI ORAZ HARMONOGRAM PROCESU WYŁANIANIA 
PROJEKTU/PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO REALIZACJI 
 
1. Zgłoszenia na konkurs w formie wersji cyfrowej (Word, pdf.) należy wysłać mailem na 
adresy:  
twieczorek@csdpoznan.pl, wnowak@csdpoznan.pl z tytułem „17. Kieszeń Vincenta – konkurs 
na scenariusz” do 19 lutego 2018 roku do godziny 24.00. 
2. Scenariusze przysłane po terminie lub nie zawierające wszystkich wymaganych elementów 
nie będą brane pod uwagę, o czym uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 
3. Decyzja o wyborze projektów zostanie ogłoszona do 16 marca 2018 roku. Decyzja ta jest 
ostateczna, a organizator nie przewiduje trybu odwoławczego.  
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E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zgłoszenie scenariusza do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę 
na jego publikację i rozpowszechnianie na nośnikach (stronie internetowej, profilu FB, etc.) 
którym dysponuje Centrum Sztuki Dziecka oraz  w różnych mediach, promujących ten projekt. 
2. Centrum Sztuki Dziecka jako organizator konkursu nie odpowiada za naruszenia praw osób 
trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych projektów, chyba, że naruszenie 
jest wyłącznie zawinione przez Centrum Sztuki Dziecka. W tym zakresie zgłaszający projekt 
zwalnia Centrum Sztuki Dziecka od odpowiedzialności. 
3. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Centrum Sztuki Dziecka, do 
którego należy również interpretacja zapisów regulaminu. 
4. Zatwierdzenie i publikacja niniejszego regulaminu nie kreuje po stronie Centrum Sztuki 
Dziecka zobowiązań cywilnych względem uczestników, w szczególności nie powstaje stosunek 
prawny, z którego wynikać mogłyby roszczenia pieniężne. Uczestnicy przyjmują do 
wiadomości, że Centrum Sztuki Dziecka może nie wyłonić żadnego laureata oraz odwołać 
konkurs bez podania przyczyny. W takiej sytuacji nie przewiduje się zwrotu jakichkolwiek 
kosztów na rzecz uczestników.  
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17. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta,  
Między ZABAWĄ a performansem, Poznań 6-11 maja 2018 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA W KONKURSIE NA  
SCENARIUSZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 6 – 15 LAT  
 

1. Dane zgłaszającego 
 

1.1. Nazwa zgłaszającego 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2. Adres, e-mail, telefon kontaktowy  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3. Forma organizacyjno-prawna 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Dane osobowe (dotyczy osób fizycznych).  
 
2.1 Imię i nazwisko zgłaszającego 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.2 Adres, e-mail, telefon kontaktowy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. Osoby wchodzące w skład Zespołu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji zadania statutowego oraz przeprowadzenia niniejszego konkursu 
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz. 883, art.3 
pkt.2). Zostałam/em poinformowana/poinformowany że powierzenie danych jest 
dobrowolne, a w każdym czasie przysługuje mi prawo do żądania zmiany lub usunięcia 
przekazanych danych osobowych. 
 

_________________________ [czytelny podpis] 
 

3. Zapoznałam się/zapoznałem z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. Jako autorzy 
zgłoszonego projektu oświadczamy, że jest on naszym osobistym  
i samodzielnym dziełem, przysługują nam wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności 
intelektualnej do utworów zgłoszonych w niniejszym konkursie, a prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone.  

 
_____________________________________________________ [czytelne podpisy] 


