
ŁAZARSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI 

PLASTYCZNEJ I FOTOGRAFICZNEJ  

DZIECI I  MŁODZIEŻY 

 Z OKAZJI XXXII DNI ŁAZARZA

                                           Organizatorzy  konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Rada Osiedla św. Łazarza

Komitet Organizacyjny XXXII Dni Łazarza

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Tematem tegorocznej edycji są ŁAZARSKIE PODWÓRKA

              „NA ŁAZARSKIM FYRTLU”
           

3. Format prac nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A2

Temat może być przedstawiony w następujących technikach:                     

• malarstwo ( tempera, plakatówka, pastel, kredka  )                                 

• grafika warsztatowa i komputerowa                                                        

• fotografia czarno-biała lub kolorowa
• rysunek
• collage

4.  Obowiązują trzy kategorie wiekowe:

     

*kat. I   7 - 10 lat        * kat. II  11  -  14 lat        * kat. III  15 -  19  lat

    5.  Prosimy szkoły i placówki o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,

          wybór max. 5 prac z każdej grupy wiekowej, i przekazanie ich do

          Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 ul. Jarochowskiego 1.

          Prace mogą być także zgłaszane indywidualnie przez rodziców do MDK3



 6. Prace należy dostarczyć z oświadczeniami rodziców i starannie opisać na 

odwrocie drukowanymi literami wg  wzoru:

1. imię, nazwisko, wiek autora pracy
2. szkoła, adres, telefon szkoły lub rodzica
3. nazwisko nauczyciela prowadzącego

            Prace należy dostarczyć do 30 maja 2022 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

                ul. Jarochowskiego 1

   60-235 Poznań 

7. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora, złożone  

    z nauczycieli specjalistów w dziedzinie plastyki i fotografii. 

Jury będzie brało pod uwagę m.in.: 

- pomysłowość w przedstawieniu tematu 

- samodzielność wykonania pracy 

- walory artystyczne 

8. Laureaci konkursu otrzymają upominki i dyplomy, które wręczone będą  
podczas II Łazarskiego Pikniku Artystycznego w ramach obchodów  
XXXII Dni Łazarza – w piątek 10 czerwca 2022 r między godz.17:00 a 
19:00

9. Wystawa prac nagrodzonych w konkursie czynna będzie od 10.06.22.

10. Szczegóły na naszej stronie www.mdk3lazarz.pl lub pod telefonem    
MDK nr 3  61 866 57 47 albo 880 888 415 – Piotr Tkaczuk.

                                                            




