III Wojewódzki Konkurs Plastyczny im. Kazimierza Nowaka
Poznań 2021
Tytuł edycji „Olek Doba – kajakiem przez Atlantyk”
Regulamin
Zapraszamy do udziału w III edycji naszego konkursu, który przeznaczony jest dla
uczniów szkół, wychowanków świetlic i innych placówek z województwa wielkopolskiego.
Zajrzyjcie do wnętrza swojej wyobraźni, która przeniesie Was na wody oceanu
Atlantyckiego. To właśnie tam płynął samotnie nasz wielkopolski rodak, podróżnik i znany
kajakarz – Aleksander Doba. Trzykrotnie przemierzył Atlantyk kajakiem, który sam
zaprojektował. O swoich przygodach opowiadał podczas licznych spotkań i festiwali
podróżniczych. Za swoje osiągnięcia zdobył wiele nagród, w 2015 roku został wybrany
przez czytelników National Geografic podróżnikiem roku. Opowieść o jego podróży zapisał
w książce „Ocean to pikuś” Łukasz Wierzbicki, którego mieliśmy zaszczyt gościć podczas
rozwiązania I edycji konkursu im. K. Nowaka w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w
Poznaniu.
I. Organizator i patronat:
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
ul. Jarochowskiego 1
60-235 Poznań
tel. 61/ 866 57 47
e-mail: mdk3@tmpsc.pl

Patronat:
Wielkopolski Kurator Oświaty
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

II. Cele konkursu:
• upowszechnienie wiedzy na temat urodzonego w Wielkopolsce podróżnika,
kajakarza, zdobywcy nagród Kolosa oraz podróżnika roku wg National Geografic
• pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci i młodzieży
• popularyzacja działań plastycznych
III. Terminy:
Opublikowanie regulaminu konkursu – 15 listopada 2021r.
Prace należy nadsyłać do dnia 14 stycznia 2022r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
ul. Jarochowskiego 1
60-235 Poznań
z dopiskiem Konkurs „Olek Doba – kajakiem przez Atlantyk”
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
Prace należy odpowiednio zapakować. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac
podczas transportu. Wykluczamy nadsyłanie prac w rulonach oraz technik mieszanych,
wypukłych, z użyciem plasteliny i materiałów sypkich.

IV. Komisja konkursowa i wyniki:
Prace będą oceniane przez jury w składzie:
Joanna Oleksiuk-Żyła – przewodniczący, nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 3
Agata Stabrowska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 3
Izabela Chęcińska – nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3
Ogłoszenie wyników nastąpi w MDK nr 3 podczas otwarcia wystawy
w dniu 18 lutego 2022r. oraz na stronie www.mdk3lazarz.pl.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w
budynku MDK nr 3 w Poznaniu.
V. Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Udział mogą wziąć też wychowankowie świetlic,
klubów, domów kultury oraz uczestnicy indywidualni.
Kategorie wiekowe:
1. Klasy IV – VI szkoły podstawowe
2. Klasy VII – VIII szkoły podstawowe
3. Szkoły ponadpodstawowe
VI. Zasady uczestnictwa:
Technika i forma prac: malarstwo, rysunek, grafika, z wyłączeniem prac wypukłych,
materiałów sypkich, plasteliny, bibuły.
Format: A3, A2.
Opis prac: na odwrocie wg wzoru na karcie zgłoszenia – imię i nazwisko uczestnika, wiek,
klasa, nazwa i adres placówki, telefon, e-mail, nazwisko nauczyciela/opiekuna.
Ilość prac: jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę, z jednej szkoły/placówki można
nadesłać do 5 prac, do których należy dołączyć kartę zbiorczą z danymi uczestników,
nauczyciela i placówki.
VII. Kryteria oceny:
- pomysłowość
- dobór i wykorzystanie materiałów
- estetyka pracy i samodzielność wykonania
VIII. Zasady Organizacyjne:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
Prac nie zawracamy, pozostają u Organizatora konkursu.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie przyjmujemy prac zbiorowych. Do
pracy należy dołączyć metryczkę i podpisane oświadczenie rodziców/opiekunów.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach
masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu,
również na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych – Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac
podczas wystaw i wydarzeń kulturalnych organizowanych u siebie i partnerów
Organizatora.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
Koordynator Konkursu
Joanna Oleksiuk-Żyła

Dyrektor MDK nr 3 w Poznaniu
Agata Stabrowska

