
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład 
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ogłasza 

 
 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY  „IMPRESJE NADWIŚLAŃSKIE” 

 
TEMATY DO WYBORU:  

                                           „RZEKA – WISŁĄ OD GÓR DO MORZA” 
         „ZABYTKI, KTÓRE OGLĄDAJĄ WISŁĘ” 

 

  
 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6  do 19 lat, uczęszczającej do  szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo–wychowawczych oraz 

placówek zajęć pozaszkolnych. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

I. Celem Konkursu jest:   

 upamiętnienie roku 2017 jako „Roku Rzeki Wisły”, promowanie plastyki jako dziedziny sztuki, 

 wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, aktywizacja twórcza, 

 kształtowanie świadomości kulturalnej, historycznej oraz  przynależności do tradycji i regionu.  

II. Warunki wzięcia udziału w Konkursie:  

 Autor pracy wybiera jeden z dwóch tematów Konkursu,  

 Prace muszą być wykonane w dowolnej technice plastycznej - płaskiej: malarstwo, rysunek, grafika 

lub  innej;  w formacie co najmniej A3 (może być A2, A1, A0), 

 Prace opatrzone w  metryczkę (załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do  
 7 kwietnia 2017 r. na adres: Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie,  
ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa (placówka czynna jest w godz. 08.00 -20.00).   

 

III. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 3 kategoriach wiekowych: 6 – 9 lat; 10-14 lat; 15-19 lat. 

IV. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą artyści plastycy oraz nauczyciele sztuki  oceni  

 prace wg. następujących kryteriów: 

 samodzielność wykonania, zgodność z tematem, stopień trudności wykonania pracy, 

 walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, wartość artystyczna. 

      

 

 

 



V.   Informacje ogólne: 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 Dla osób nagrodzonych i wyróżnionych przewidujemy interesujące nagrody oraz dyplomy. 

 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich 

Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.mdk.zwpek.pl do dnia 14 kwietnia 2017 r. 

 Gala rozdania nagród i wyróżnień Konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia Wystawy 

Pokonkursowej, która odbędzie się 20 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Teatralnej   

Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informacje: Bartłomiej Dębniak tel. 506 030 149 lub pod adresem mailowym bartekdebniak@gmail.com      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZAŁĄCZNIK nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA  
  
 
 
 
 
 

Wybrany temat (zaznacz X): IMPRESJE NADWIŚLAŃSKIE: RZEKA – WISŁĄ OD GÓR DO MORZA. 
 

 

IMPRESJE NADWIŚLAŃSKIE: ZABYTKI, KTÓRE OGLĄDAJĄ WISŁĘ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i udzieleniem zgody na: 
 

 Wykorzystanie wizerunku i dorobku artystycznego w działaniach promocyjnych placówki: Ustawa o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami). 
 

 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem i ewidencją 
uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zmianami). 
 

 Nieodpłatne udzielenie prawa na wykorzystanie wykonanej pracy artystycznej w celach promocyjnych ZWPEK (wystawy, 
zdjęcia, publikacje). 

 

Imię ucznia: Nazwisko ucznia: 

Adres i pełna nazwa szkoły lub placówki kierującej ucznia na konkurs (może być pieczątka szkoły lub placówki): 

Nauczyciel kierujący ucznia na konkurs  (imię i nazwisko): 

Telefon kontaktowy nauczyciela lub placówki: Kategoria wiekowa: 

Imienna pieczątka dyrektora lub wicedyrektora szkoły/placówki 
akceptującego Regulamin: 

 

 

 

http://www.mdk.zwpek.pl/
mailto:bartekdebniak@gmail.com

