
 
 

Regulamin III Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego 
dla dzieci i młodzieży 

pod wspólnym hasłem :„WAKACJE” 
   
    L.dz. MDK-BI/519/2017 
 
DRODZY  PRZYJACIELE. 
 Wakacje czyli czas odpoczynku, relaksu i zabawy w najróżniejszych zakątkach świata, naszego kraju i 
własnego podwórka jest już za nami, dlatego proponujemy przedłużenie tej atmosfery i zapraszamy 
wszystkich chętnych w wieku 5-12 lat do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „WAKACJE 
MOICH MARZEŃ” i 13 – 20 lat „POCZTÓWKA Z WAKACJI”. Zachęcamy do wykorzystania swojego 
talentu, wyobraźni i pomysłowości do stworzenia fantastycznych dzieł przedstawiających Wasze wakacje. 

 
ORGANIZATOR KONKURSU : 
 Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze 
  
CELE KONKURSU: 
- przybliżenie dzieciom i młodzieży piękna otaczającego nas świata, 
- popularyzacja niezwykłych miejsc w kraju i na świecie, 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczający nas świat, 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu, 
- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconej dziecięcym marzeniom. 
 
WARUNKI KONKURSU: 
 
 I -„WAKACJE MOICH MARZEŃ” - uczestnicy:   5 - 13 lat 

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych 5 - 7 lat, 8 - 10 lat, 11 - 13 lat 

 Format prac:   A4, A3, 

 Technika:  rysunek,  malarstwo,  collage (bez materiałów sypkich, plasteliny, itp.) 

II –„POCZTÓWKA Z WAKACJI” - uczestnicy 14 – 20 lat  

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych 14 – 16 lat, 15 - 20 lat 

Format prac:  A5, A6 

Technika:  rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna, collage (bez materiałów sypkich, plasteliny, itp.) 

UWAGA: suche pastele – utrwalamy, a prace wykonane farbami należy wysuszyć przed wysłaniem. 

PRACE WYKONANE Z WYKORZYSTANIEM INNYCH TECHNIK BĘDĄ ODRZUCONE! 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- 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).               - 

- 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. 

- Wszystkie prace muszą mieć przyklejone z tyłu metryczki - wydrukowane i opisane pismem     

drukowanym. 



- Każda placówka do prac dołącza listę zbiorczą uczestników konkursu. 

- Prace przechodzą na własność organizatora. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz nieodpłatne publikowanie prac przez organizatora. 

- Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mdkjelonek.pl 

- Dodatkowe informacje organizator p. Anna Borsuk -Krasucka e-mail: konkursy_mdk@op.pl 

- Nagrody uczestnikom spoza powiatu Jeleniej Góry prześlemy pocztą.   

TERMIN  SKŁADANIA  PRAC:  20.10.2017r.   (liczy się data stempla pocztowego) 

METRYCZKA DLA SZKÓŁ I UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH  

Każda praca powinna  być opisana czytelnie, według wzoru, pismem drukowanym: 
 

 

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

IMIĘ...................................................................................................................................................... 

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

TYTUŁ  PRACY ............................................................................................... .................................... 

ADRES ZGŁASZAJĄCEGO PRACE  lub  PIECZĄTKA PLACÓWKI 

 

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

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA..................................................................................................... 

E-mail : SZKOŁA lub OPIEKUN………………………………………………………………… …
 

 
 
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES : 

 
Młodzieżowy Dom Kultury 
ul.M.Skłodowskiej-Curie 12 

58-500 Jelenia Góra 
tel. 75-64 24 460 ,  e-mail: konkursy_mdk@op.pl 

www.mdkjelonek.pl 
z dopiskiem “WAKACJE” 

 
 
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej pojawi się na stronie MDK  
w dniach 17 - 22.11. 2017r. 
  
WAŻNE!!!! PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ PRACE INDYWIDUALNE 
 
 


