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Regulamin 
 

Organizator konkursu  
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
 
I. Tematyka 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac plastycznych upamiętniających 
odzyskanie przez  Polskę Niepodległości.  
 
II. Cele: 
1. Kształtowanie i propagowanie patriotycznych postaw. 

2. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. 

3. Wyłonienie najlepszych prac plastycznych, ilustrujących i promujących ideę patriotyzmu. 

 
III. Uczestnicy: 
1. Wychowankowie przedszkoli.  
2. Uczniowie wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów liceów plastycznych). 
3. Uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego. 
4. Uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych (świetlic i klubów). 
 
IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Wykonanie prac w wybranej technice: 
a) malarstwo (farba plakatowa, tempera, kredki i tusze kolorowe, collage), 
b) rysunek i grafika (linoryt, techniki mieszane). 
c) wymiary prac dowolne (maksymalny format 70 x 100 cm) 
Uwaga! Nie przyjmujemy prac przestrzennych oraz prac wykorzystujących materiały 
nietrwałe i sypkie, typu: ryż, kasze, cukier, plastelina itp. 
2. Na odwrocie każdej pracy  należy umieścić metryczkę (w załączeniu). 
3. Dokonanie przez instruktora (nauczyciela) wyboru  najlepszych  prac  i terminowe  
 ich przekazanie na adres : 

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Białymstoku 

ul. Warszawska 79 A 
15- 201 Białystok 

         z dopiskiem „Wymaluj Niepodległość” 

do 20 listopada 2018 roku . 
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V. Zasady oceniania i nagradzania: 
1. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na kategorie  wiekowe: 

a) do 7  lat (oddziały przedszkolne i zerówki) 
b) 8 - 11  lat 
c) 12 - 14  lat 
d) 15 i powyżej  
 

VI. Termin podsumowania. 
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się                                      
4 grudnia 2018 roku o godz. 10.00  w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Wyniki 
konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.mdk.bialystok.pl  .       
 
VII. Uwagi  końcowe: 
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac  

w materiałach promujących konkurs (z zaznaczeniem nazwiska autora). Organizator 

zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych, w tym prac 

nagrodzonych i wyróżnionych, do promocji idei konkursu. 

2. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, zniszczone w wyniku niewłaściwego 
opakowania, nie będą brane pod uwagę. 

3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora i nie będą 
zwracane. Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście do dnia 27 grudnia 2018 r. 

4. Nagrody należy odebrać do dnia 27 grudnia 2018 r. Istnieje możliwość przesłania nagrody 
na koszt odbiorcy. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela  Marek Charuba  (Dział Organizacji Imprez 
MDK  tel. 85  732 79  49). 

6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została zamieszczona na 
stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku (www.mdk.bialystok.pl). 
 

 
 

 

 
 

…………………………………………………………………………………..   …………………………………………… 
                                Imię i  nazwisko                                                                                    wiek autora 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Adres  i  telefon  placówki   
 
 
                                                                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                                                            Imię i nazwisko instruktora (nauczyciela) 

http://www.mdk.bialystok.pl/

