
Na podstawie § 11 ust. 7 Regulaminu oraz w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-

CoV-2 i związanymi z tym ograniczeniami w działalności instytucji kultury, Organizator postanowił 

dokonać zmian w Regulaminie Konkursu: 

Sen o Japonii 

Pomoc Japonii dzieciom polskim 1919–1922. Lekcja solidarności społecznej 

Konkurs dla dzieci i młodzieży, zorganizowany w 100-lecie pobytu dzieci syberyjskich w Social Welfare 

Corporation Fukudenkai w Tokio 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Regulaminu: 

§ 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie: 

1. Czas trwania Konkursu: styczeń – czerwiec 2020 

2. Szczegółowy harmonogram Konkursu: 

 Styczeń 2020 Ogłoszenie Konkursu 

 Luty 2020  Zgłoszenia szkół biorących udział w Konkursie 

Marzec – kwiecień  2020 Przeprowadzenie Konkursu na etapie 
szkolnym 

Maj  2020 Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu 

Maj - czerwiec 2020 II etap i wyłonienie zwycięzców 

 

§ 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

Prace konkursowe należy przesłać w dowolny sposób na adres Organizatora: Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha, ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, e-mail: kasia@manggha.pl, z dopiskiem 

„Konkurs Sen o Japonii” najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu pracy  do 

Organizatora). Prace  mogą zostać przesłane drogą pocztową, e-mailem, poprzez udostępnienie plików 

itp. 

W § 7 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: 

Do zgłoszenia może zostać załączone nagranie audio-wizualne z krótką prezentacją pracy konkursowej. 

§ 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

mailto:kasia@manggha.pl


II etap Konkursu odbędzie się bez udziału zakwalifikowanych Uczestników. Ocenie jury podlegać będą 

prace Uczestników przesłane do Organizatora w sposób opisany w § 6 ust. 5 Regulaminu w 

nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2020 r. Obrady jury odbędą się po upływie terminu 

przesyłania prac, a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 czerwca 2020 r. na stronie internetowej 

Organizatora.  

Uchyla się § 10 ust. 3  

§ 10 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym lub na adres szkoły.  

 


