
www.mdkopoczno.pl

 

 9 listopada 2021 r. (WTOREK)

 

Termin składania prac:

22.10.2021 r. 
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"CZTERY PORY ROKU - 2021

WIOSNA-LATO

-JESIEŃ-ZIMA”

Ogłoszenie wyników

 na stronie www.mdkopoczno.pl

(PIĄTEK) do godz. 15.00

WIOSNA-LATO

”-JESIEŃ-ZIMA

JEDNA PORA ROKU NA JEDNEJ KARTCE



Miejski Dom Kultury w Opocznie  
im. T. Sygietyńskiego 
Samorządowa Instytucja Kultury  
Gminy Opoczno 

Opoczno, 21 września 2021 r. 
Dz.M.432/9/2021 

 
Szanowni Państwo  
Dyrektorzy 
przedszkoli, szkół i instytucji  
edukacyjnych w gminie Opoczno 

 
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie jest 

organizatorem konkursu plastycznego „Cztery pory roku – 2021 - wiosna, lato, 
jesień, zima”. Jest on rozszerzoną kontynuacją konkursu „Barwy jesieni”, który od lat 
organizuje nasza placówka. 

 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 9 listopada 2021 r. (wtorek) na 
stronie internetowej MDK Opoczno. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni                  
o dacie , miejscu i sposobie wręczenia nagród.  

Zapraszamy do udziału w  warsztatach plastycznych nauczycieli oraz dzieci                   
i młodzież, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie „Cztery pory roku”. 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączonym regulaminie. 
 

Prace należy dostarczyć do 22 października 2021 r. pod adres: 
Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego 
ul. Biernackiego 4 
26-300 Opoczno 
tel. 44 786 24 65 
e-mail: lidia.stanek@mdkopoczno.pl 
 

Po terminie prac nie przyjmujemy! 
 

  
Dodatkowych informacji o konkursie udziela instruktor plastyki Lidia Stanek tel. 

44 786 24 65  wew. 16. 
  

W załączeniu przesyłamy regulamin, kartę zgłoszenia, załącznik nr 1 (lista 
zbiorowa), załącznik nr 2 (oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych                            
i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich). 

Wszystkie powyższe informacje można pobrać również ze strony internetowej 
www.mdkopoczno.pl. 
 
 

Zapraszamy do udziału! 
 

 
 
 
  
 
NIP 768 12 37 042                      sekretariat@mdkopoczno.pl www.mdkopoczno.pl 
 
 



  
 

 
 

 

„CZTERY PORY ROKU – 2021 
WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 

 
REGULAMIN  KONKURSU 
 
W Miejskim Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie królował do tej pory jesienny 
konkurs plastyczny: „Barwy Jesieni”. TYM RAZEM ROZSZERZAMY JEGO FORMUŁĘ  
O KOLEJNE PORY ROKU. 
Temat Konkursu Plastycznego w 2021 roku brzmi: „CZTERY PORY ROKU – 2021- WIOSNA- 
LATO- JESIEŃ-ZIMA”.  
 
 
1/ Organizator: Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego 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 daje nam każda pora roku. 
· Poszukiwanie wyrazu i indywidualnego charakteru pracy rozwijającego indywidualność 

uczestniczki/ uczestnika. 
 
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 (osoby z niepełnosprawnością). 
 
4/ Termin składania prac: 
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym 
bezpieczne dotarcie przesyłki wraz z listą uczestników do dnia 22.10.2021 r. (PIATEK) do godz. 
15.00,  na adres: 

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego 
Punkt Informacyjny; ul. Biernackiego 4; 26-300 Opoczno  

Informacje: www.mdkopoczno.pl 
 
 
5/ Warunki konkursu: 

· Każda jednostka oświatowo-wychowawcza może dostarczyć dowolną ilość prac, wraz  
z listami dzieci, załącznik nr 1 + załącznik nr 2. 

· Każde dziecko może wykonać TYLKO 1 PRACĘ DLA POSZCZEGÓLNYCH PÓR ROKU, 
czyli w sumie 4 prace. 

· Każda praca, pora roku, powinna być wykonana na osobnej kartce. 
· Listy uczestników (załącznik nr 1), należy także przesłać na adres mailowy: 

lidia.stanek@mdkopoczno.pl. Prace bez list nie będą brane pod uwagę! 

· Format od A4 (297 x 210) do A3 (297 x 420) w poziomie. 
· Każda praca powinna być cała pokryta kolorem, tzn. zarysowana lub pomalowana. 



· Kolor nieba nigdy nie jest biały, a kolor chmur uzależniony jest od pory roku i aury (np. 
białe chmury w słoneczny dzień, ciemne, kiedy pada deszcz lub jest burza). 

· Preferowane techniki malarskie i rysunkowe (kredki, akwarele, farby plakatowe, akrylowe, 
olejne, pastel suchy, olejny, techniki mieszane z ww.) 

· Uwaga: prace z przyklejanych liści, traw itp. oraz wyklejanek bibułowych itp. nie będą brane 
pod uwagę w ocenach konkursowych! 

· Każdy uczestnik może wykonać po jednej pracy na daną porę roku. 
· Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na dołączonej karteczce według wzoru- 

METRYCZKA KONKURSU- na odwrotnej stronie pracy, praca bez paspartu. 
· Prace danego ucznia/uczennicy powinny być razem spakowane, każda opisana jak poniżej, wg 

METRYCZKI KONKURSU, wraz z Załącznikiem nr 2 , JEDNYM DO WSZYSTKICH PRAC . 
 
 

Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 
 METRYCZKA KONKURSU                 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 

 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego/ 
telefon kontaktowy 

 
 

Nr pracy oraz ilość  np.: 4/4  
czyli Wiosna/ lato/jesień/zima 

                                         / 

 
6/ Warsztaty plastyczne dla nauczycieli  -ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - przygotowujących 
wychowanków i podopiecznych do konkursu  
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w dniu 11.10.2021 godz. 16.00-17.30 (PONIEDZIAŁEK) 
                                                                     oraz 13.10.2021 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. -ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - 
Zapisy w Punkcie Informacyjnym MDK dla obu warsztatów do dnia 29.09.2021r. (ŚRODA) - decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

 
7/ Ocena prac: 
     Komisja Konkursu dokona oceny prac, przyznając nagrody w następujących kategoriach wiekowych:  

· Kategoria I:   przedszkola + klasy „0”, 
· Kategoria II:  klasa 1-3 Szkoła Podstawowa, 
· Kategoria III: klasy 4 - 6  Szkoła Podstawowa, 
· Kategoria IV: klasa 7 - 8 Szkoła Podstawowa, 
· Kategoria V:  Szkoły Ponadpodstawowe, 
· Kategoria VI:  osoby z niepełosprawnością. 

8/ Ogłoszenie wyników: 
· Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
· Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2021 r. (WTOREK), na stronie: www.mdkopoczno.pl  

 
9/ Nagrodzeni zostaną powiadomieni o dacie, miejscu  i sposobie wręczenia nagród. 
10/ Uwagi:  

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 
bez wypłacania honorariów autorskich. 

 Przysłane, nienagrodzone prace można odebrać po 6 grudnia 2021 r., po tym terminie prace 
przechodzą na własność organizatorów. Prac nie wolno rolować i składać.  

Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej: www.mdkopoczno.pl, telefonicznie: 
Miejski Dom Kultury w Opocznie tel./fax (44) 786 24 65 wew. 16 oraz u Lidii Stanek, inst. Plastyk, e-mail  
lidia.stanek@mdkopoczno.pl. 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY  



 
 
 
Załącznik nr 1.  
   Przesłać także mailem na  adres: lidia.stanek@mdkopoczno.pl  
 

Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 
Lista zbiorowa z  danej klasy. 

 
Pieczątka szkoły:  
 
 
 
Lp. Imię i nazwisko  

autorki/autora 

Wiek/ 
kategoria 

Wiosna Lato Jesień  Zima Imię i nazwisko  
nauczycielki/a 

1.   
 

     /      

2.   
 

/      

3.   
 

/      

4.   
 

/      

5.   
 

/      

6.   
 

/      

7.   
 

/      

8.   
 

/      

9.   
 

/      

10.   
 

/      

11.   
 

/      

12.   
 

/      

13.   
 

/      

14.   
 

/      

15.   
 

/      

16.   
 

/      

17.   
 

/      

18.   
 

/      

19.   
 

/      

20.   
 

/      

21.   
 

/      

*Można zwiększyć liczbę uczestników  * Można zwiększyć liczbę uczestników



Prace danego ucznia/uczennicy powinny być razem spakowane, każda opisana jak poniżej,  
wraz z Załącznikiem nr 2 , JEDNYM DO WSZYSTKICH PRAC. 

Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 
 METRYCZKA KONKURSU                 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 

 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego/ 
telefon kontaktowy 

 
 

Tytuł pracy/ pora roku  

Nr pracy oraz ilość  np.: 4/4  
czyli Wiosna/ lato/jesień/zima 

                                       / 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prace danego ucznia/uczennicy powinny być razem spakowane, każda opisana jak poniżej,  
wraz z Załącznikiem nr 2 , JEDNYM DO WSZYSTKICH PRAC . 

Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 
 METRYCZKA KONKURSU                 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 

 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego/ 
telefon kontaktowy 

 
 

Tytuł pracy/ pora roku  

Nr pracy oraz ilość  np.: 4/4  
czyli Wiosna/ lato/jesień/zima 

                                       / 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prace danego ucznia/uczennicy powinny być razem spakowane, każda opisana jak poniżej,  
wraz z Załącznikiem nr 2 , JEDNYM DO WSZYSTKICH PRAC . 

Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 
 METRYCZKA KONKURSU                 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 

 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego/ 
telefon kontaktowy 

 
 

Tytuł pracy/ pora roku  

Nr pracy oraz ilość  np.: 4/4  
czyli Wiosna/ lato/jesień/zima 

                                       / 
 



 

Załącznik nr 2.  
Oświadczenie 

 
Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 

 
O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA 

ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 Ja niżej podpisany/a ................................................................................ jako 
uczestnik/przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka 
..................................................................................................................................... 
będącego autorem pracy konkursowej do 
 Konkursu Plastycznego pn. „Cztery pory roku-2021 WIOSNA-LATO-JESIEŃ-ZIMA” 
organizowanego przez Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno 
(zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, że jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw 
autorskich do pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 
  Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na 
Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. Autorskie prawa majątkowe do pracy 
konkursowej przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 
Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania pracy konkursowej i rozporządzania nią, 
w tym zezwolenie na rozporządzanie korzystanie w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 
dodatkowych opłat. 
  Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: publiczne 
prezentowanie, wyświetlanie, kopiowanie, drukowanie, wykorzystywanie w celach edukacyjnych, 
informacyjnych i promocji. 
 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy zezwalam  
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w zakresie  - wskazanym 
powyżej.  
 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy konkursowej 
oświadczam, że praca ta jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka i że w związku z jej wykonaniem i 
przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  
 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na nieodpłatne 
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko oraz wiek) autora pracy konkursowej dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 
poz.1000) dane te mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami.  
  Ponadto oświadczam, że: podaję dane osobowe swoje/małoletniego dobrowolnie, zostałem/am 
poinformowany/a o prawie dostępu do danych osobowych swoich/małoletniego, zostałem/am 
poinformowany/a, o prawie odwołania lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, (jednak nie dotyczy to 
warunków Regulaminu Konkursu). 
  Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe moje/małoletniego nie będą przetwarzane w innym 
celu niż wskazany powyżej oraz zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych 
moich/małoletniego będzie Miejski Dom Kultury w Opocznie. 
 
.....................................................                                                 ................................................ 
data i podpis  uczestnika/                                                                         data i podpis Organizatora 
przedstawiciela ustawowego autora/ 
opiekuna prawnego autora                                          
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