
 

REGULAMIN  KONKURSU

Już po raz jedenasty Miejski Dom Kultury w Opocznie organizuje jesienny konkurs plastyczny:  „Barwy
jesieni”. Temat sam w sobie prowokuje i narzuca niektóre rozwiązania. Zachęcamy jednak do spojrzenia
na  JESIEŃ przez  techniki  malarskie  i  rysunkowe, najprostsze i  podstawowe,  aby wszystkim dać równe
szanse  i  oceniać  głównie  indywidualne  postępy  uczestników.  Stąd  też  apel  do  nauczycieli,  aby  prace
wysyłane na konkurs były wykonane pod ich okiem, samodzielnie przez uczniów.

WAŻNE:
Każda jednostka oświatowo-wychowawcza może dostarczyć na konkurs do 5 prac w każdej

kategorii  wiekowej z  załączonymi  komputerowo napisanymi  listami.  Prace powinny być wyłonione
w konkursach  wewnątrzszkolnych.  Listy  należy  także  przesłać  na  adres  mailowy:
lidia.stanek@mdkopoczno.pl

1/ Organizator: Miejski Dom Kultury w Opocznie

2/ Cele:
   - prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
   - oddanie uczucia fascynacji przyrodą za pomocą technik plastycznych (wymienionych poniżej)
   - uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, które daruje nam jesień,
   - poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy rozwijającego indywidualność jednostki.

3/ Uczestnicy:
Dzieci i młodzież z gminy Opoczno oraz uczęszczające do szkół na jej terenie w wieku od 4 do 20

lat; w kategorii VI bez ograniczeń wiekowych.

4/ Termin składania prac:
Prace wykonane  zgodnie  z  wymogami  regulaminu  należy przekazać  lub  przesłać  w opakowaniu

zapewniającym  bezpieczne  dotarcie  przesyłki  wraz  z  listą  uczestników  oraz  na  mail
lidia.stanek@mdkopoczno.pl, do dnia 26.10.2017 r. (czwartek) na adres:

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego
Pracownia Plastyczna s. 25; ul. Biernackiego 4; 26-300 Opoczno 

Informacje www.mdkopoczno.pl

5/ Warunki konkursu:
Każda jednostka oświatowo-wychowawcza może dostarczyć na konkurs do 5 prac w każdej

kategorii  wiekowej z  załączonymi  komputerowo napisanymi  listami.  Prace powinny być wyłonione
w konkursach  wewnątrzszkolnych.  Listy  należy  także  przesłać  na  adres  mailowy:
lidia.stanek@mdkopoczno.pl

PRACE BEZ LIST NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

   - format od A4 (297 x 210) do A3 (297 x 420)
   - preferowane techniki malarskie i rysunkowe (kredki, akwarele, farby plakatowe, akrylowe, 
     olejne, pastel suchy, olejny, techniki mieszane z ww.)
UWAGA:

http://www.mdkopoczno.pl/


PRACE Z PRZYKLEJANYCH LIŚCI, TRAW ITP. ORAZ WYKLEJANEK BIBUŁOWYCH 
NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W OCENACH KONKURSOWYCH !

   - ilość prac nadesłanych –jeden uczestnik, jedna praca; do 5 prac z danej szkoły w poszczególnych 
kategoriach wiekowych

   - wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na dołączonej karteczce według wzoru na odwrotnej    
stronie pracy,

XI Edycja Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”2017
                                                                  WYPEŁMIAĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI !
Imię i nazwisko autorki/ autora  pracy

Wiek i klasa
Pełny adres szkoły + numer telefonu szkoły!
e-mail! – wskazany nr komórkowy do szybszego 
kontaktu jeżeli sekretariat szkoły działa tylko 
w przerwach. Ewentualnie sugerowane dokładne 
godziny kontaktu
Technika

Imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego/ 
telefon kontaktowy
Tytuł pracy

6/ Warsztaty plastyczne dla nauczycieli przygotowujących wychowanków i podopiecznych do konkursu 
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w dniu 11.10.2017 godz. 18.00-19.30 (ŚRODA)
                                                                     oraz 18.10.2017 godz. 18.00-19.30 (ŚRODA)
a także dla dzieci i młodzieży w macierzystych jednostkach szkolnych, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu i godziny zajęć. Dowóz instruktora na koszt szkoły.

Zapisy osobiście lub telefonicznie do dnia 10.10.2017r.
7/ Ocena prac:
            Komisja Konkursu dokona oceny prac, przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę 
w następujących kategoriach wiekowych: 

Kategoria I: przedszkola + klasy „0”,
Kategoria II: klasa I-III Szkoła Podstawowa,
Kategoria III: klasy IV- VI Szkoła Podstawowa,
Kategoria IV: klasa VII Szkoła Podstawowa,
Kategoria V: Szkoły Ponadpodstawowe,
Kategoria VI: niepełnosprawni.

8/ Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie najpóźniej do 6 listopada 2017 r.(PONIEDZIAŁEK). 

Lista zostanie zamieszczona także na stronie www.mdkopoczno.pl 

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2017 r. (CZWARTEK), godz.15.00

9/ Nagrodą Główną będą darmowe miesięczne warsztaty plastyczne w MDK Opoczno.    Nagrody są 
imienne (to znaczy, że nie można ich odstępować oraz nie można wymieniać na inny rodzaj nagrody).

10/ Uwagi: 
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych

bez wypłacania honorariów autorskich.
 Przysłane,  nienagrodzone  prace  można  odebrać  po  6  grudnia  2017  r.,  po  tym  terminie  prace

przechodzą na własność organizatorów. Prac nie wolno rolować i składać. 
Informacji o konkursie można uzyskać:  www.mdkopoczno.pl, telefonicznie: Miejski Dom Kultury

w  Opocznie  tel./fax  (44)  736  14  10  wew.  27  oraz  u  Lidii  Stanek  inst.  plastyk  tel.  500 189 843,  mail
lidia.stanek@mdkopoczno.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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