
 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

40 lat z TYSIĄCLECIA 

Pomaluj nasz świat 

Julia Łuczak, Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu, 2009 r. 

REGULAMIN 
Organizator: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego przy Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 

 

Patronat honorowy: 

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 

 

Cele konkursu: 

1. Uświetnienie Jubileuszu 40-lecia istnienia Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu poprzez ukazanie 

– w plastycznej formie – jego dorobku i form działania. 

2. Umacnianie tożsamości lokalnej. 

3. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w przekazie artystycznym. 

4. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych oraz promowanie 

osiągnięć szczególnie uzdolnionych autorów prac.  

 



Warunki udziału w konkursie: 

Konkurs będzie przeprowadzony w sześciu kategoriach: 

 a) do 6 lat; 

 b) 7–9 lat; 

 c) 10–13 lat; 

 d) 14–16 lat;  

 e) 17–20 lat; 

 f) dzieci niepełnosprawne (bez kategorii wiekowych). 

 

Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w formacie A3 w dowolnej 
technice plastycznej. Tematem konkursu są przeżycia związane z uczestnictwem w wybranej formie 
działalności naszej Placówki lub postrzeganie jej przez zainteresowanych. 
 

Na odwrocie pracy należy podać:  

– imię, nazwisko oraz wiek autora/ kategorię konkursową; 

– tytuł pracy; 

– nazwę, adres, nr tel. placówki, imię i nazwisko nauczyciela lub własny adres i nr tel. w przypadku 

indywidualnego zgłoszenia. 

 

Do pracy należy dołączyć poniższe oświadczenie, podpisane przez rodzica uczestnika konkursu. 
 

Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku: 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 

631 ze zm.), wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas uroczystości 

podsumowania konkursu oraz wizerunku pracy i wykorzystanie ich poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej, na Facebooku oraz na wystawach i w folderach w celach informacyjnych 

i promocyjnych. 

 

................................................................................................................................................................... 
Data i czytelny  podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Prace należy przesłać na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury przy Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 

ul. Tysiąclecia 3 

98-200 Sieradz 

tel. (43) 8227942 

 

Prace można dostarczać do 30.04.2021 r. 

Protokół z wynikami konkursu zostanie zamieszczony w dniu 19 maja na stronie internetowej MDK 

w Sieradzu www.mdk.cezsieradz.com.pl/mdksieradz  natomiast nagrody i wyróżnienia będą przesłane 

drogą pocztową. Najlepsze prace wyeksponujemy w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu 

(przewidujemy wirtualną prezentację wystawy na Facebooku https://www.facebook.com/MDKSieradz/). 

Nadesłane prace pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora konkursu w zakresie koniecznym do jego realizacji zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

Sieradz, 2021 r. 


