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REGULAMIN  

KONKURSU NA SZCZEBLU GMINNYM 

                                                                    KATEGORIA „PLASTYKA” 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu w kategorii „PLASTYKA” jest:  
- doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej, 
- integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń między instruktorami, 
- stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych  
twórców.  
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Witnicy.  
2) Zgłoszenia prac należy dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza 

zgłoszenia oraz oświadczeń dostępnych na stronie internetowej Miejskiego Domu 
Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl na adres e- mail: 
organizacja@mdk.witnica.pl. Możliwe jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz 
oświadczeń wraz z pracą uczestnika.  

3) Pracę dostarczyć należy do Miejskiego Domu Kultury w Witnicy, do biura na 
Stadionie Miejskim.  

4) Praca musi zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora, jego wiek oraz 
tytuł pracy.  

5) Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022r. 
6) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.04.2022r. w Witnicy.  
7) Kolejnym etapem konkursu jest konkurs na szczeblu powiatowym, który odbędzie 

się 12.05.2022r. w Witnicy. Organizatorem konkursu będzie Miejski Dom Kultury w 
Witnicy.  

8) Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
9) Praca musi być wykonana przez Uczestnika samodzielnie. 

W finale wojewódzkim uczestnik wykona pracę samodzielnie w siedzibie 
organizatora, czyli Zbąszyneckiego Domu Kultury w Zbąszynku.  

2. UCZESTNICY KONKURSU/ GRUPY WIEKOWE  

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych oraz 
średnich, jak również do podopiecznych domów kultury oraz gminnych i wiejskich 
ośrodków kultury, jak również twórców indywidualnych.  
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy według następujących kategorii wiekowych:  
 
Kategoria I – roczniki 2013 – 2015  
Kategoria II – roczniki 2011-2012  
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Kategoria III – roczniki 2007- 2010 
Kategoria IV – roczniki 2004- 2006   

3.  OCENA PRAC/ KRYTERIA OCENY 

1) Prace ocenia powołana przez Organizatora Konkursu Rada Artystyczna, która decyduje 
o nominacji prac do Konkursu na szczeblu powiatowym.  

2) Rada Artystyczna nominuje do udziału w Konkursie na szczeblu powiatowym jednego 
uczestnika z każdej grupy wiekowej.   

3) Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: 
- zgodność pracy z ogłoszonym tematem, 
- estetyka wykonanej pracy, 
- oryginalność i pomysłowość, 
- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), 
- stopień umiejętności technicznych. 

4) Werdykt Rady Artystycznej jest nieodwołalny.  
5) Wyniki zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2022 na stronie internetowej Miejskiego Domu 

Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl. 
 

4.  TECHNIKA I FORMA WYKONANIA 
 

1) Praca nie powinna przekraczać formatu A3 
2) Wszystkie elementy pracy muszą być wykonane samodzielnie oraz indywidualnie 
3) Technika płaska 
4) Dowolny dobór materiałów i technik 
5) Tematyka konkursu: Twoja ulubiona atrakcja turystyczna  

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Eliminacje na szczeblu wojewódzkim odbędą się 27.05.2022r. w Zbąszynku. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę tego terminu.  

2) Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji treści regulaminu.  
3) W etapie powiatowym udział biorą te same prace, które nominowane zostaną podczas 

etapu gminnego.  
4) Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia dostępne są na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl. 
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych w 

procesie rekrutacji.  
 
 

 
 

 


