
Jelenia Góra 28.12.2015r. 
  

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„SPORTY ZIMOWE” 
L.Dz.MDK-BI/586/2015 

 
1.DRODZY PRZYJACIELE: 
      W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi chcemy zachęcić dzieci i młodzież do zainteresowania 
się sportami zimowymi, które aktywnie pozwolą spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Wśród polskich 
sportowców mamy wiele przykładów, które pokazują, że również w czasie tej zimnej pory roku można dbać 
o kondycję, dlatego proponujemy konkurs plastyczny ,który pozwoli młodym artystom pokazać jakie sporty 
możemy uprawiać korzystając z położenia naszego miasta u stóp gór, gdzie mamy: białe orliki, trasy 
narciarskie, skocznie narciarską oraz inne obiekty sportowe. 
 
2.ORGANIZATORZY KONKURSU : 
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze 
 
3.PATRONAT: 
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze 
 
4.CELE KONKURSU: 
- przybliżenie dzieciom i młodzieży sportowców uprawiających sporty zimowe 
- popularyzacja sportów zimowych 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę aktywności na świeżym powietrzu 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu 
- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych propagowaniu sportów zimowych 
 
5.PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 
- polscy medaliści zimowych igrzysk 
- historia sportów zimowych w Karkonoszach 
- pierwsze gry, zabawy i treningi przyszłych mistrzów 
- sporty zimowe wczoraj i dziś 
- wielcy sportowcy naszej małej ojczyzny 
 
6.WARUNKI KONKURSU: 
 W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. 
 Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 
 6 – 8 lat , 9 - 12 lat, 13 - 15 lat, 
 Format prac: A4, A3 
 Technika: rysunek, malarstwo, collage, techniki graficzne ( rys. piórkiem, linoryt) 
 Przyjmujemy również prace indywidualne 
 Termin nadsyłania prac upływa 21 stycznia 2016 roku (decyduje data wpływu) 
 Posiedzenie komisji konkursowej 22.01.2016r. 
 - protokół 27.01.2016r. na stronie www.mdkjelonek.pl 
 
 Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej styczeń 2016 r. 
 Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów. 
 
Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru, pismem  drukowanym!!! 
 
NAZWISKO......................................................................................................................................... . 
IMIĘ....................................................................................................................................................... 
WIEK.............................../KLASA………………………... 
TYTUŁ PRACY ............................................................................................... .................................... 
ADRES : PLACÓWKI/AUTORA ......................................................................................................... 
ULICA .................................................................................................................................................... 
MIASTO (KOD) .................................................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 
......................................................................................................... 
E-MAIL: PLACÓWKI/AUTORA .....................................................TEL…….…………………… 
 



- prace niezgodne z regulaminem zostaną odrzucone 
- każda praca może mieć tylko jednego autora – 
  w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 
- nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. 
- organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu. 
- nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, 
  którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. 
 

 
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES : 

 
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 12 
58-500 Jelenia Góra 

tel. 75-64 24 460 , e-mail:mdkjg@o2.pl 
www.mdkjelonek.pl 

z dopiskiem “Sporty zimowe” 
 

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


