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II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„SPORTY ZIMOWE” 
L.Dz.MDK-BI/632/2017 

 
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.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 
 
4.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 
 
5.WARUNKI KONKURSU: 
 W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16  lat. 
 Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 
 6 – 8 lat , 9 - 12 lat, 13 -16 lat,  
 Format prac: A4, A3 
 Technika: rysunek, malarstwo, collage (bez materiałów sypkich i plasteliny), techniki graficzne ( rys.                          
piórkiem, linoryt) 
 Przyjmujemy również prace indywidualne 
6.WARUNKI UCZESTNICTWA: 
- Każda praca powinna być wykonana samodzielnie 
- Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace      zbiorowe. 
- Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane i zniszczone (np. składane mokre prace).  
- Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku autora na potrzeby konkursu oraz 
nieodpłatne publikowanie prac przez organizatora. 
- Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu. 
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów 
- Wszystkie prace muszą mieć przyklejone z tyłu metryczki - wydrukowane i opisane pismem drukowanym. 
- Każda placówka do prac dołącza listę zbiorczą uczestników konkursu. 
- Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mdkjelonek.pl 
- Dodatkowe informacje udziela organizator p. Anna Borsuk -Krasucka  
e-mail: konkursy_mdk@op.pl tel. 75-64 24 460. 
 
 Termin nadsyłania prac upływa 12 stycznia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) 
 - protokół pojawi się na stronie www.mdkjelonek.pl  
 
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES : 
Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12 
58-500 Jelenia Góra    z dopiskiem “Sporty zimowe” 



 
 

 
 
 
 

 
NAZWISKO................................................................................................................ 

IMIĘ........................................................WIEK........................KLASA……………. 

TYTUŁ........................................................................................................................ 

NAZWA PLACÓWKI……………………………………………………………… 

ULICA ........................................................................................................................ 

MIASTO (KOD) ........................................................................................................ 

NAUCZYCIEL/OPIEKUN ....................................................................................... 

TELEFON………………………………………………..…………………………. 

E-MAIL: PLACÓWKI............................................................................................... 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do celów  
niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy  dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 20052 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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