
 

 
 

VIII OKRĘGOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA NAJMŁODSZYCH 

„KOLOROWY ŚWIAT -  W lesie” 

REGULAMIN 

 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Zabierzmy dzieci do lasu, pokażmy im jego piękno  

i różnorodność, odcienie zieleni, chropowatość kory, dywan z liści wszelkich kształtów, wielkie drzewa 

 i maleńkie żuczki. Pobawmy się tam! Zachęćmy aby to co widzą i wiedzą o lesie pokazały innym w pracy 

plastycznej. 

 

1. ORGANIZATOR 

Młodzieżowy Dom Kultury  

ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel./fax:   (058) 698 86 18 

e-mail:    biuro@mdk.gdynia.pl 

 

2. CELE KONKURSU 

    1. Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem natury 

    2. Promowanie kontaktu z przyrodą w wychowaniu dzieci wśród nauczycieli i rodziców 

    3. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych najmłodszych 

  

3. MIEJSCE I TERMIN: 

Prace należy dostarczyć w terminie do 30 kwietnia 2018r. 

na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

z dopiskiem „Kolorowy świat – w lesie” – konkurs plastyczny 

 

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

 

4. UCZESTNICY - KATEGORIE 

1. Dzieci w wieku 3 - 4 lata.  

2. Dzieci w wieku 5 - 6 lat. 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 do 6 lat. 

2. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie. 



 

 
3. Forma prezentacji: prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika 

oraz techniki mieszane płaskie, w tym kolaż, z wyłączeniem materiałów sypkich. Prace  

nie powinny być oprawione 

4. Format prac:  dowolny, maksymalnie 50 cm x 70 cm   

5. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą czytelne następujące 

dane: 

      - Imię i nazwisko autora 

 - Wiek autora 

 - tytuł/temat pracy 

      - Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana 

      -Nazwa i adres placówki wraz z telefonem kontaktowym i adresem poczty     

       elektronicznej 

 

6. KRYTERIA OCENY PRAC: 

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,  

 ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac,  

 stopień opanowania technik plastycznych. 

 

7. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach: 3 - 4 lata oraz 5 – 6 lat. 

2. O wynikach konkursu i wręczeniu nagród placówki, w których powstały nagrodzone prace, 

zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

3. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wystawianie i reprodukowanie 

prac. 

5. Do zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się w 

załączniku. 

 

 

 

 

 

               Koordynator konkursu      Kierownik Działu Sztuki 

         Bogna Pniewska                                                                                    Aleksandra Wysocka 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  


