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Regulamin 
konkursu plastycznego ph. „Gdzie chrzest, tam nadzieja” 

w 1050 rocznicę Chrztu Polski 
 

I. Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

II. Cele: 

1. Rozbudzanie zainteresowania historią Polski. 

2. Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.  

3. Rozwijanie wyobraźni twórczej. 

4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań 

artystycznych. 

III. Założenia programowo – organizacyjne:  

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowaw- 

czych województwa podlaskiego. 

2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach:  

 kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych; 

 kategoria II: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych; 

 kategoria III: uczniowie gimnazjów; 

 kategoria IV: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

W każdej kategorii mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie maksymalnie 

dwóch prac plastycznych ilustrujących hasło konkursu „1050-lecie Chrztu 

Polski”, w dowolnej technice. Maksymalny format prac – 70 x 100 cm.  

Do udziału w konkursie nie przyjmujemy prac przestrzennych. 

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić trwale umocowaną metryczkę 

(wzór w załączeniu). 

5. Prace z dopiskiem „1050-lecie Chrztu Polski” należy dostarczyć  

do 4 listopada 2016 roku na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku  

ul. Warszawska 79 A, 15-201 Białystok 

6. Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołane Jury. Decyzja 

Jury jest ostateczna. 
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7. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie 

wystawy odbędzie się 22 listopada 2016 roku o godz. 10.00  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. 

8. Wyniki konkursu zostaną przesłane na adres e-mail instruktora oraz 

zamieszczone na stronie internetowej: www.mdk.bialystok.pl. 

9. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. 

Pozostałe prace mogą być odebrane w terminie do 19 grudnia 2016 roku.  

10. Regulamin i metryczka konkursu dostępne są na stronie internetowej 

Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku - www.mdk.bialystok.pl 

IV. Uwagi końcowe: 

1. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania, nie będą oceniane. 

2. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od posumowania konkursu przechodzą 

na własność placówki (istnieje możliwość przesłanie nagród na prośbę i koszt 

odbiorcy). 

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Bukowska  

(Dział Organizacji Imprez MDK, tel. 85 732 79 49,  

e-mail: k.bukowska@mdk.bialystok.pl). 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 
 

Metryczka  
konkursu plastycznego ph. „Gdzie chrzest, tam nadzieja” 

w 1050 rocznicę Chrztu Polski 
 
 
 
……………………………………………...…           .………….                  ….………..………………………… 
 imię i nazwisko autora pracy                              klasa                    kategoria (zgodnie z regulaminem)    
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa, adres i telefon placówki   
 
 
……………………………………………………...                                    ……………………………………….. 
imię i nazwisko instruktora                                                              e-mail instruktora 

http://www.mdk.bialystok.pl/
http://www.mdk.bialystok.pl/

