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 I. Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku  
przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku 
 

II. Cele: 
1. Zachęcanie do zapoznania się z twórczością Stanisława Lema oraz do zilustrowania 

wybranego fragmentu książki.  
2. Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni twórczej. 
3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań artystycznych. 
 

III. Uczestnicy: 
1. Uczniowie wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów liceów plastycznych). 
2. Uczestnicy zajęć w placówkach oświatowo wychowawczych.  
3. Uczestnicy zajęć w placówkach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych (świetlic                  

i klubów). 
 

IV. Tematyka 
Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, wybitnego przedstawiciela polskiej fantastyki                   
i pisarza science-fiction. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie prac 
plastycznych nawiązujących do twórczości wybitnego pisarza.  
 

V. Warunki uczestnictwa: 
 Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

internetowej www.mdk.bialystok – zakładka „konkursy plastyczne” (na jednym formularzu 
można wpisać wszystkich uczestników). 

 Złożenie prac – na odwrocie należy umieścić metryczkę (wzór załącznik) zawierającą 
następujące informacje:  
- imię i nazwisko autora pracy,  
- kategoria wiekowa (I, II, III, IV), 
- nazwa i adres, numer telefonu, e-mali szkoły/placówki, 
- imię i nazwisko nauczyciela/instruktora/opiekuna prawnego. 

 Wykonanie przez uczestnika maksymalnie 2 prac w wybranej technice: 
a) malarstwo (farba plakatowa, tempera, akryl, tusze kolorowe), 
b) rysunek i grafika (ołówek, kredki, pastele, linoryt, collage, techniki mieszane) - 
maksymalny format 70 x 100 cm, 
c) grafika komputerowa.  
Nie przyjmujemy prac przestrzennych.  

Regulamin 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży  

ph.: „Świat oczami Stanisława Lema”   

http://www.mdk.bialystok/
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VI. Termin zgłoszenia 
Termin przesłania elektronicznego zgłoszenia oraz złożenie prac upływa 15 października 2021 
roku. 
 
VII. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79 A, 15- 201 Białystok (z dopiskiem 
(„Świat w oczach Stanisława Lema”) do 15 października 2021 roku.  
 
VIII. Kategorie wiekowe: 
Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na kategorie  wiekowe: 

I kategoria:   do 8 lat, 
II kategoria:  9 - 11 lat, 
III kategoria:  12 - 14 lat, 
IV kategoria:  15 i powyżej.  

 
IX. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, ekspozycja prac: 

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Młodzieżowego Domu 
Kultury w Białymstoku (www.mdk.bialystok.pl) dnia 29 października 2021 roku                     
oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy.  

 Forma podsumowania konkursu (stacjonarna lub online) oraz sposób przekazania nagród 
jest uzależniona od  sytuacji epidemiologicznej w kraju. Szczegółowe informacje zostaną 
podane w terminie późniejszym. 

 Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane w wystawie w MDK.  
 
X. Uwagi końcowe: 
1. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem praw 

autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania przez MDK zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1191 z późn. zm). 

2. Prace nienagrodzone można będzie odebrać w siedzibie placówki do 29 listopada 2021 r. 

3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać placówka. Możliwe są również zgłoszenia 

indywidualne przez rodzica/opiekuna prawnego.  

4. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną 

dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie (w tym: zgodę opiekunów 

prawnych na udział dziecka w konkursie i  na przetwarzanie danych osobowych dziecka) oraz 

oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin i nie zgłasza zastrzeżeń.  

5. Złożenie pracy jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą 

na publikację danych osobowych autora i opiekuna oraz ich wizerunków 

w materiałach dotyczących konkursu - w tym na stronie internetowej Organizatora oraz        

w środkach masowego przekazu. 

6. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w ramach realizacji 

głównego celu Administratora - Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku Zespołu 

Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 

zwycięzców,  przyznanie  nagród  i  wyróżnień)  oraz  publikowane w materiałach dotyczących  

 

http://www.mdk.bialystok.pl/
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konkursu. Istnieje możliwość dalszego wykorzystania danych w przypadku, o którym mowa              

w punkcie 7. regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac (z zaznaczeniem imienia 

i nazwiska autora) w materiałach konkursowych, do organizacji wystaw pokonkursowych, do 

publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez MDK oraz publikacji                     

w Internecie - w tym na stronie internetowej Organizatora i w środkach masowego przekazu, 

w celu promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku placówki.  

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmian w regulaminie. 

9. Kontakt z Organizatorem: tel. 690 832 690, Marek Charuba,                                                              
e-mail: m.charuba@mdk.bialystok.pl 

10. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została zamieszczona  

na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Świat oczami Stanisława Lema" 
 
 

 
…………………………………………………………………………………..   …………………………………………… 
            Imię i nazwisko, wiek autora                                                                                                              kategoria wiekowa 

 
 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
Adres i telefon placówki 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł książki, która zainspirowała autora pracy 
 

 
 
 
                                                                                                                                             …………………………………………………….………… 

         Imię i nazwisko  
                                                                                                                                            nauczyciela/instruktora/opiekuna prawnego 

mailto:m.charuba@mdk.bialystok.pl
http://www.mdk.bialystok.pl/

