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Szanowni Państwo! 
 
 

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie wraz   
z Urzędem Miejskim w Opocznie zaprasza do udziału w KONKURSIE 
PLASTYCZNYM O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „CZYSTE POWIETRZE 
2022”.  

 
Czyste powietrze, jak walczyć ze smogiem? To priorytety aby nasza planeta  

w przyszłości nie była dla nas trucizną. Społeczna edukacja w tym temacie pomoże nam 
rozwijać wrażliwość ekologiczną. Dzisiejsze dzieci i młodzież to nasze jutro. 

 

Dla najlepszych prac przewidujemy nagrody rzeczowe. 

 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie. 
 
Zgłoszenia należy dostarczyć do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 

15.00 na adres: 
 

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego 
ul. Biernackiego 4 
26-300 Opoczno 
tel. 44 786 24 65 
e-mail: lidia.stanek@mdkopoczno.pl 
 
Wszystkie powyższe informacje można pobrać również ze strony internetowej 

www.mdkopoczno.pl. 
 

Zapraszamy do udziału! 
 
 

 
Z poważaniem 

 

 
                                                                               Zdzisław Miękus 
                                                                                              Dyrektor 
                                                                                                                  Miejskiego Domu Kultury 
                                                                                                                         w Opocznie 
 
 
 
  
 
NIP 768 12 37 042                      sekretariat@mdkopoczno.pl www.mdkopoczno.pl 
 
 



 
KONKURS PLASTYCZNY  

O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

CZYSTE POWIETRZE 2022 
REGULAMIN 

1. Organizator: 

      Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie. 
 
2. Współorganizator i fundator nagród: 

 Urząd Miasta Opoczno. 
 
2. Udział: 

· W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z gminy Opoczno.   
· Uczniowie szkół z gminy Opoczno.  

 
3. Cele Konkursu: 

· Kształtowanie wrażliwości społecznej na problem z zanieczyszczeniem 
powietrza. Jak możemy walczyć ze smogiem? 

· Rozwijanie wyobraźni  i umiejętności manualnych. 
· Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości plastycznej. 

 
4. Warunki udziału w Konkursie: 

· Wykonanie pracy na kartce z brystolu lub kartonu technicznego, 
· na formacie A4 (wymiary 297 mm x 210 mm), wykonane dowolnie  

w pionie lub poziomie. 
· Jedna praca, jeden uczestnik. 
· Nie dopuszczamy prac zbiorowych. 
· Prace wykonane samodzielnie. 
· Technika wykonywania: kredki, pastele, farby. 
· Nie dopuszczamy mieszania technik. 
· WAŻNE! Nie dopuszczamy także dodawania naklejek, brokatów oraz 

innych farb zawartością drobinek metalicznych. Prace takie nie będą 
dopuszczone do oceny! 

 
5. Kategorie wiekowe: 

· Kategoria I – Przedszkole + klasy „0”   
· Kategoria II – klasy 1 – 3 
· Kategoria III – klasy 4 – 6  
· Kategoria IV – klasy 7 – 8  
· Kategoria V – szkoły ponadpodstawowe  
· Kategoria VI – osoby z niepełnosprawnością 



 
6. Dostarczenie prac: 

· Prace należy dostarczyć pojedynczo w koszulce foliowej lub w kopercie wraz 
z przyklejoną metryczką oraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA( z pieczątką szkoły 
lub przedszkola), do dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godziny 
15.00 na adres:                

                          Miejski Dom Kultury w Opocznie 
                                          ul. Biernackiego 4 

                            26-300 Opoczno 
 
7. Kryterium oceniania: 

· Ocenie będzie podlegać oryginalność, walory artystyczne, samodzielność 
wykonania pracy oraz zgodność z tematem i Regulaminem. 

 
8. Nagrody: 

· Nagrodzone prace w formie cyfrowej będą zaprezentowane w internecie, na 
stronie Organizatora www.mdkopoczno.pl oraz w mediach 
społecznościowych. 

· Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania różnych metod prezentacji. 
 
9. Ogłoszenie wyników Konkursu: 

· Podsumowanie Konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi  
25 czerwca 2022 roku (sobota) na Pikniku Ekologicznym, na scenie za 

Miejskim Domem Kultury w Opocznie. 
· Galeria nagrodzonych prac będzie udostępniona na profilu Facebook MDK 

Opoczno oraz na stronie www.mdkopoczno.pl  
· Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie wręczenia nagród. 

 
10. Postanowienia końcowe: 
 

· Autorzy/autorki prac, opiekunowie wyrażają zgodę na eksponowanie prac 
różnymi metodami i środkami przekazu wraz z danymi uczestniczki/ka, 
promującym działalność Miejskiego Domu Kultury w Opocznie oraz Urzędu 
miasta Opoczno bez dodatkowych gratyfikacji. 

· Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
· Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

 
11. Osoba do kontaktu: 
 

· Osobą odpowiedzialną wyznaczoną do koordynacji Konkursu jest Lidia 
Stanek, e-mail: lidia.stanek@mdkopoczno.pl 
 
 

Zapraszamy do udziału 



KARTA ZGŁOSZENIA  
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE CZYTELNIE, DRUKOWANYMI 

LITERAMI! 
PIECZĄTKA SZKOŁY (OBOWIĄZKOWO!) 

 
 
 

KONKURS PLASTYCZNY  
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

CZYSTE POWIETRZE 
2022 

Dane autorki/autora pracy 

1) ………….…...LAT 
2)………………..KLASA 
3)…………………KATEGORIA 

IMIĘ I NAZWISKO autorki/autora pracy 

 
IMIĘ………………………………………………….……………………… 

 
NAZWISKO………………………………….………………………………………. 

 
         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie Plastycznym o Tematyce 
Ekologicznej „CZYSTE POWIETRZE 2022” 

TAK /NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w KARCIE ZGOŁSZENIA- Załącznik nr 1. 
(imię i nazwisko, wiek autorki/autora pracy, imię i nazwisko osoby przygotowującej, placówka 
patronująca dokładny adres, telefon kontaktowy) dla potrzeb Konkursu oraz publikację imienia, nazwiska 
osoby uczestniczącej w Konkursie, placówki patronującej oraz kategorii wiekowej uczestnika na stronie 
internetowej i mediach społecznościowych MDK w Opocznie. 
Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie 
 

     Zgoda na przetwarzanie wizerunku: 

TAK /NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych to jest imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego/ 
mojego dziecka/podopiecznego w celach reklamowych, informacyjnych i sprawozdawczych Organizatora 
Konkursu. Jestem świadom/a, że jego/moje (w przypadku osób pełnoletnich dane a w szczególności 
wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Organizatora 
Konkursu. 
 
Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie 
 

 
………………………………………………………………….
… 
Imię i nazwisko osoby przygotowującej – oraz podpis 

 
………………………………………………….……… 
Telefon kontaktowy 

 

 
 
……………………………………………………………….….…………………
.. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
/rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika 

 



Konkurs Plastyczny o Tematyce Ekologicznej:
 „CZYSTE POWIETRZE 2022"

Imię i nazwisko
autorki/autora pracy

Imię i nazwisko nauczyciela
oraz telefon kontaktowy ..............................................................

..............................................................

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1.WIEK / 2.KLASA/ 3.KATEGORIA 1).......LAT/ 2)........KL./ 3).........KATEGORIA

Prace przyjmujemy do 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 15.00

Reprezentowana szkoła/ 
przedszkole itp. ..............................................................

Konkurs Plastyczny o Tematyce Ekologicznej:
 „CZYSTE POWIETRZE 2022"

Imię i nazwisko
autorki/autora pracy

Imię i nazwisko nauczyciela
oraz telefon kontaktowy ..............................................................

..............................................................

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1.WIEK / 2.KLASA/ 3.KATEGORIA 1).......LAT/ 2)........KL./ 3).........KATEGORIA

Prace przyjmujemy do 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 15.00

Reprezentowana szkoła/ 
przedszkole itp. ..............................................................

Konkurs Plastyczny o Tematyce Ekologicznej:
 „CZYSTE POWIETRZE 2022"

Imię i nazwisko
autorki/autora pracy

Imię i nazwisko nauczyciela
oraz telefon kontaktowy ..............................................................

..............................................................

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1.WIEK / 2.KLASA/ 3.KATEGORIA 1).......LAT/ 2)........KL./ 3).........KATEGORIA

Prace przyjmujemy do 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 15.00

Reprezentowana szkoła/ 
przedszkole itp. ..............................................................



str. 5

   Lista uczestników  Konkursu Plastycznego  „MARZENIA DZIECKA  2022” 
 

PIECZĄTKA SZKO ŁY 
 
 
 

 
Ilość osób na liście  ………….szt. 
 
Ilość stron  ……………………. szt. 

Lp. 
 
 

Imię i nazwisko 
autorki/autora  
pracy  

Wiek Klasa  Kategoria  Imię i nazwisko 
nauczyciela  

Telefon 
kontaktowy  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 

Konkursu Plastycznego o Tematyce Ekologicznej: 
„Czyste powietrze 2022"
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