
Regulamin konkursu plastycznego 

„NAMALUJ SWOJE JAJKO WIELKANOCNE” 

Konkurs skierowany do wychowanków MDK nr 2 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych wychowanków naszej placówki do udziału w konkursie plastycznym. 

Jeśli nudzicie się, a macie ochotę pochwalić się swoimi umiejętnościami plastycznymi, to macie właśnie okazję.  

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich wychowanków uczęszczających na zajęcia do MDK nr 2. 

3. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży, 

- prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców, 

- pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi 

- promocja działalności MDK nr 2 w Piekarach Śl. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Zadaniem wychowanków jest wykonanie pracy plastycznej, płaskiej, na kartce z bloku formatu A-4 

i sfotografowanie jej. Jajko może być namalowane lub narysowane przy użyciu: farb, kredek, pisaków, ołówków, 

pasteli, długopisu, itp.  

2.  Zgłoszone prace powinny mieć charakter indywidualny, każdy z uczestników konkursu może wykonać tylko 

jedną, samodzielną  pracę.  

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

1 grupa - KLASY I-III, 2 grupa - KLASY IV-VI, 3 grupa - KLASY VII, VIII, liceum 

 

Ocena prac:  

Zgłoszone do konkursu prace oceni komisja powołana przez organizatorów. Pod uwagę będą brane: samodzielność 

wykonania pracy i pomysłowość wychowanka w przedstawieniu „szaty graficznej” jajka wielkanocnego.  

Zadaniem komisji sędziowskiej jest wyłonienie najlepszych prac w danej grupie wiekowej. Prace niezgodne 

z regulaminem i nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Termin i miejsce nadsyłania prac: 

Zdjęcia prac należy przesyłać na adres: mdk2piekary@gmail.com do: 14.04.2020r.  (macie jeszcze całe święta 

na wykonanie prac       ) 

O wynikach konkursu  powiadomimy na stronach internetowych  MDK nr 2. 

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki, które zostaną wręczone po ponownym otwarciu placówek 

oświatowych. 

 

Uwagi końcowe: 

• Każda praca powinna być wysłana w załączniku maila ze zgłoszeniem, a plik/ załącznik w .jpg z pracą 

konkursową zawierać w nazwie: imię i nazwisko autora_wiek_klasa 

• E-mail z załączoną pracą jest traktowany jako zgłoszenie do konkursu w rozumieniu regulaminu 

• Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania 

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Organizatora, 

a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych MDK 2 w Piekarach Śląskich. 

• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 

przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa 

z dn. U S T AWA z dnia 10 maja 2018r..o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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