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REGULAMIN  

ETAP POWIATOWY - KATEGORIA „PLASTYKA” 

 
CEL KONKURSU: 
▶ stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych  twórców, 
▶ doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej, 
▶ integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń między instruktorami. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Witnicy. 
2) Konkurs odbędzie się 12 maja w Witnicy.  
3) Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.  
4) Wymagania techniczne:  

- praca nie powinna przekraczać formatu A3. 
- forma płaska (prace przestrzenne nie podlegają ocenie), 
- dowolny dobór materiałów i technik.  

5) Praca musi zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora, jego wiek oraz tytuł pracy.  
6) Kolejnym etapem konkursu jest Finał Wojewódzki, który odbędzie się w Zbąszyneckim Ośrodku 

Kultury 27 maja 2022r.  
 
UCZESTNICY KONKURSU/ GRUPY WIEKOWE  
Zgłoszeni uczestnicy podzieleni zostaną na kategorie wykonawcze według kryterium wieku:  
 

▶ Kategoria I – roczniki 2013 – 2015 
▶ Kategoria II – roczniki 2011-2012 
▶ Kategoria III – roczniki 2007- 2010 
▶ Kategoria IV – roczniki 2004- 2006 
 
RADA ARTYSTYCZNA 
1) Prace ocenia powołana przez Organizatora Konkursu Rada Artystyczna, która decyduje o nominacji 

prac do Konkursu na szczeblu wojewódzkim.  
2) Rada Artystyczna nominuje do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim jednego uczestnika 

z każdej grupy wiekowej.  
3) Praca oceniana będzie zgodnie z kryteriami: 

▶ estetyka wykonanej pracy, 
▶ zgodność treści wykonanej pracy z jej tematem,  
▶ oryginalność i pomysłowość, 
▶ walory artystyczne  (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), 
▶ stopień umiejętności technicznych. 

4) Obrady Rady Artystycznej są tajne, a jej werdykt ostateczny.  
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TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC  
1) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wykonanej pracy oraz karty zgłoszenia 

do 6 maja 2022r.  
2) Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy 

www.mdk.witnica.pl.  
3) Z przyczyn organizacyjnych dopuszczalne jest wysłanie karty zgłoszenia na adres e- mail:  
       organizacja@mdk.witnica.pl 
      W przypadku doręczeń pocztą adresem wysyłkowym jest: 

Miejski Dom Kultury w Witnicy 
Ul. Strzelecka 1  
66-460 Witnica 

        
 

 
 

 
 

 


