
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 Barwami Malowane – „Paweł i Gaweł” 

 

„Paweł i Gaweł w jednym mieszkali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole… 

Posłuchajcie proszę pięknego wiersza  autorstwa Aleksandra Fredro „Paweł i 
Gaweł”, a na pewno znajdzie się pomysł na barwną pracę, która będzie 

obrazowała sytuację z ich sąsiedzkiego życia. 

PS. ...ciekawe... Czy po swoich doświadczeniach sąsiedzi nauczyli się czegoś? 

Fajnie by było ich gdzieś spotkać i porozmawiać z nimi na ten temat.  
Prawda? 
Bo fajnie jest z życia i zdarzeń wyciągać wnioski i zmieniać się na lepsze. 
Prawda ? 

 
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w 

Poznaniu. 

2.  Celem konkursu jest: 

- promowanie literatury pięknej wśród dzieci 

- rozwijanie aktywności twórczej dzieci 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych 
form plastycznych 

- uwrażliwianie dzieci na otaczający świat 

- promowanie czytelnictwa 

3. Konkurs na pracę plastyczną jest skierowany do dzieci z miasta Poznania od lat 

5 do lat 12 i podzielony jest na trzy kategorie : 5-6 lat, 7-8 lat, 9-12lat. 

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice  - malarskiej lub rysunkowej. 
Format nie większy niż A3. 

5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, 
wiek autora, telefon kontaktowy prawnego opiekuna. Etykieta do pobrania na 
www.mdk3lazarz.pl w zakładce Konkursy 

6. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie pracy pocztą w formacie 
papierowym na adres:   

  Młodzieżowy Dom Kultury nr 3                                                        

                          ul. Jarochowskiego 1 

                               60 -235 Poznań                                                                                

 lub dostarczenie osobiście do placówki z dopiskiem: „Zgłoszenie na Konkurs 
Plastyczny – „Barwami Malowane”. 

http://www.mdk3lazarz.pl/


7. Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 listopada 2022 r. 

8. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z : 

- akceptacją powyższego regulaminu 

- wyrażeniem zgody na publikację pracy w wirtualnej Galerii konkursowej 

- wyrażeniem zgody na podanie imienia, nazwiska i wieku autora pracy do 

wiadomości publicznej poprzez stronę mdk3lazarz.pl oraz media 

społecznościowe placówki 

9.  Ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2022 r. na FB placówki        oraz na stronie 

internetowej organizatora 

10.  Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną. 

11.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

12.  Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej   

niepublikowanymi, do których nikt nie rości sobie praw autorskich, praw 
majątkowych lub innych. 

13.  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora – nie odsyłamy prac. 

14.  Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora, złożone z nauczycieli 

specjalistów w dziedzinie plastyki. Jury będzie brało pod uwagę m.in.: 

- samodzielność wykonania pracy 

- pomysłowość w przedstawieniu tematu 

- walory artystyczne 

- zgodność z zadanym przez organizatora tematem 

15.   W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Prace wszystkich   

uczestników trafią do wirtualnej „Galerii konkursowej” dostępnej na 

www.mdk3lazarz.pl 

16.  Nagrody – do obioru w siedzibie placówki MDK nr 3 ul. Jarochowskiego 1 w       

Poznaniu 

17.  Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest p. Katarzyna Kędziora 

(kkedziora@mdk3.pl) 

 

        Zapraszamy 

http://www.mdk3lazarz.pl/
mailto:kkedziora@mdk3.pl

