
 

L.dz. MDK-BI/866/2016 

II DOLNOŚLĄSKI  KONKURS PLASTYCZNY 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT 

„PIES I KOT - NASI CZWORONOŻNI PRZYJACIELE” 

1. DRODZY PRZYJACIELE: 

Zwierzęta to współuczestnicy naszego codziennego życia, nasi Bracia Mniejsi, towarzysze doli          
i niedoli, przyjaciele, nierzadko powiernicy tajemnic, a na pewno Współodczuwający, za których 
ponosimy odpowiedzialność. Zwierzę nie jest przedmiotem – rodzi się, czuje, cierpi, przeżywa 
strach, radość, zadowolenie, posiada inteligencję, doświadcza podobnych emocji co ludzie, dlatego 
- w pełni tego słowa znaczeniu - ma prawo do godnego życia i nikt nie może mu tej godności 
odbierać. Zwierzęta mają swoje prawa zagwarantowane Ustawą o Ochronie Praw Zwierząt, której 
Państwo Polskie zobowiązało się przestrzegać. Złe traktowanie zwierząt, znęcanie się nad nimi         
i niezapewnianie im należytej opieki jest KARALNE! 

2. ORGANIZATORZY KONKURSU: 
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze 
 
3.PATRONAT: 
Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Jeleniej Górze 
 
3. CELE KONKURSU: 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu 
- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych propagowaniu ochrony praw zwierząt 
 
4. PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 
- „Prawa zwierząt” - plakat 
- „Ja i mój czworonożny przyjaciel”  
- „Dbam i troszczę się o swojego pupila - zabawa, spacer, posiłek, leczenie” 
- „Pomoc bezdomnym zwierzętom”  
- „Mój wymarzony pies i kot” 
 
5. WARUNKI KONKURSU: 
 W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. 
 Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: 
 4 - 6 lat (przedszkole), 6 - 9 lat (SP), 10 - 13 lat (SP), 13 -16 lat (gimnazjum) 
 Format prac: A4, A3 
 Technika: rysunek, malarstwo, techniki graficzne (rys. piórkiem, linoryt) 
PRACE WYKONANE W INNYCH TECHNIKACH NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ 
 Przyjmujemy również prace indywidualne 
 
 Termin nadsyłania prac upływa 4 października 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego) 
 Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów. 
 

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



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

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

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

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

 PLACÓWKA/AUTOR .................................................................................................................... 

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 transportu, 
- nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 

organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania, 
 - nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku autora na potrzeby 
konkursu, 

- nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 
organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.   

- dodatkowe informacje organizator p. Anna Borsuk – Krasucka, e-mail: konkursy_mdk@op.pl 
 
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: 
Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75-64 24 460  
 
z dopiskiem „PIES I KOT - NASI CZWORONOŻNI PRZYJACIELE” 
 
 

Z A P R A S Z A M Y DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 


