
Jelenia Góra, dnia 14.04.2016r. 
 

POWIATOWY 
KONKURS PLASTYCZNY 

DLA  MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

ORAZ NAUCZYCIELI ZE WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

pn. „CO ROBI RĘKA, GDY GŁOWA JEST ZAJĘTA” 
 
  L.Dz.MDK-BI /732/2016 
 
1.DRODZY PRZYJACIELE: 
 
Każdy z nas czasem w trakcie referatów, wykładów, konferencji, itp. sięga po długopis, pióro, 
cienkopis i rysuje na kartce w notesie czy też w zeszycie różne mniej lub bardziej abstrakcyjne 
bądź realistyczne rysunki. Często w ten sposób powstają bardzo ciekawe, pełne fantazji, 
wyobraźni i pomysłowości małe dzieła, które warto pokazać światu. 
Dlatego zachęcamy młodzież i NAUCZYCIELI do przeglądu swoich „notatek”, wybranie 
najciekawszej i przysłanie na konkurs. 
 
2.ORGANIZATORZY KONKURSU: 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze 
 
3.CELE KONKURSU: 
 
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej 
- rozwijanie poczucia własnej wartości i satysfakcji 
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej 
 
 
4.WARUNKI KONKURSU: 
 

W konkursie może brać udział młodzież w wieku od 13 do 20 lat oraz NAUCZYCIELE 
Prace oceniane będą w trzech grupach: 
I grupa - 13 -16 lat (gimnazja), 
II grupa - 16 - 20 lat (szkoły ponadgimnazjalne), 
III grupa - NAUCZYCIELE ze wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 
 
Format prac: A6, A5, A4 (prace mniejsze lub niewymiarowe należy nakleić na kartkę lub 
oprawić do wymaganego wymiaru) 
Technika: rysunek 
Przyjmujemy również prace indywidualne 
 
Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2016 roku (decyduje data wpływu). 
Protokół  - 16.05.2016r. na stronie www.mdkjelonek.pl w zakładce KONKURSY 
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) .................................................................................................. 
NAUCZYCIEL/OPIEKUN.................................................................................. 
E-MAIL: PLACÓWKI/AUTORA ....................................................................... 
TEL.................................... 
 
- prace niezgodne z regulaminem zostaną odrzucone, 
- 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, 

- 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 24460 
 

z dopiskiem „CO ROBI RĘKA,GDY GŁOWA JEST ZAJĘTA” 
Z A P R A S Z A M Y 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
 


