
 

 

 

 

XI POMORSKI KONKURS PLASTYCZNY 
„SPACERUJĄCE KOTY” 

GDYNIA 2016 
 

 

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: 

 umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac plastycznych,  

 wymiana doświadczeń między instruktorami i nauczycielami z różnych szkół  i  placówek. 

 TEMATYKA:  

Koty w połączeniu z nieograniczoną wyobraźnią i fantazją. 

 

3. MIEJSCE I TERMIN: 

 Nadesłanie prac do 31 października 2016 roku. 

Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego!  

       

  na adres:  

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

 z dopiskiem „Spacerujące koty” – konkurs plastyczny  

 

 w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

 uszkodzenia powstałe w czasie transportu, nie dopuszczamy prac w rulonach. 

 Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu: do 21 listopada 2016r. na stronie 

internetowej placówki. 

 Wernisaż pokonkursowy i gala wręczenia nagród koniec listopada/początek grudnia 2016 r.  w 

siedzibie placówki. 

 

4. UCZESTNICY: 

Uczniowie szkół podstawowych tylko z województwa pomorskiego,  

Kategorie wiekowe: 

 uczniowie klas 0-3, 

 uczniowie klas 4-6, 

 uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością. 



 

 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

Każda placówka może zgłosić max 10 prac. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę. 

 Technika i forma prac:  

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik 

przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp. Wymiar 

papieru : min A3- max B2( 50/70cm).  

 Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: 

imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor, nazwisko 

nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana, 

niepełnosprawność dziecka. 

 Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

 Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą  

z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem i e-

mailem placówki. 

 

6. KRYTERIA OCENY PRAC: 

 Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka 

wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych. 

 

7. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora. 

Prac nie zwracamy! 

 Przewiduje się przyznanie nagród , wyróżnień i dyplomów. 

 Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach 

masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu, równie 

na stronie internetowej placówki. 

 Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca. 

 Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane w dniu oficjalnego podsumowania konkursu 

(wernisażu) nie będą wysyłane pocztą. Należy je odebrać osobiście w ciągu miesiąca. Jeśli nie 

zostaną odebrane, przechodzą na poczet kolejnego konkursu. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

 

UWAGI: 

Prosimy nie przysyłać prac dzieci młodszych niż wyznaczone kategorie wiekowe. 

 

         Koordynator konkursu     Kierownik Działu Sztuki 

                       Zbigniew   Chromiec         Aleksandra Wysocka 


