
14.02.2018r.,Jelenia Góra 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

Z OKAZJI„ MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI”  

pt. ”ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI AGNIESZKI TYSZKI” 

L. Dz .MDK-BI /66/2018 

DRODZY PRZYJACIELE:  

12 marca 2018r. przypada 50 rocznica urodzin AGNIESZKI  TYSZKI, pisarki,  autorki  książek dla dzieci i 
młodzieży, m.in.: cyklu Zosia z ulicy Kociej i Koniki z Szumińskich Łąk,   Róże w garażu, M jak dżeM, 
Kawa dla kota, Wyciskacz do łez, Miłość niejedną ma minę, Zasupłana historia, Smażone tablety, Lato 
Nieni. Z tej okazji proponujemy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 
przypadającego na 2 kwietnia konkurs na ilustrację do wybranej książki  tej autorki. 

PATRONAT :  

Agnieszka Tyszka 

SPONSOR : 

 Agnieszka Tyszka 

ORGANIZATORZY KONKURSU :     

  - Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze 
CELE KONKURSU: 
- zachęcenie do poznania twórczości Agnieszki Tyszki, 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu, 
- stworzenie interesującej kolekcji prac . 
WARUNKI KONKURSU: 
Uczestnicy: 6 - 16 lat 
Format prac: A4, A3, 
Technika: rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna 

PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM BĘDĄ ZDYSKWALIFIKOWANE 

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 6 - 8 lat , 9 - 12 lat, 13 - 16 lat. 

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  
w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich 23.04.2018r.  
- Dodatkowe informacje udziela organizator konkursu p. Anna Borsuk -Krasucka  
   e-mail: konkursy_mdk@op.pl tel. 75-64 24 460. 
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:       Młodzieżowy Dom Kultury 
                                                                                ul. M. Skłodowskiej - Curie 12,  
                                                                                58-500 Jelenia Góra,  
                                z dopiskiem ”ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI AGNIESZKI TYSZKI” 
TERMIN UPŁYWA : 13.04.2018 r . ( LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO)  



 
 
 
 
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE:  
 
IMIĘ .............................................................................................................................. 

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

WIEK ............................................................................................................................. 

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

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

MIASTO/KOD ............................................................................................................... 

OPIEKUN ...................................................................................................................... 

TEL.KONTAKTOWY………………………………………………………………… 

E-MAIL .......................................................................................................................... 
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.) 
                                                

                                                                   ……………………… 
                                        

 
 

ZGŁOSZENIA – SZKOŁY/PLACÓWKI 

 
 
 
 

 

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

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

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

NAZWA SZKOŁY /INSTYTUCJI……………………………………………………………... 

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

KOD/MIASTO.............................................................................................................................. 

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

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.) 
 
                                                                                

                                                    …………………………………… 


