
 

Powiatowy konkurs literacko - fotograficzny 

dla dzieci i młodzieży „Moja Niepodległa!” 

            

ORGANIZATOR  

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie 

Ul. Kościuszki 41 

05-800 Pruszków 

Tel. 22 758 81 28 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

CELE KONKURSU : 

 zwiększenie zainteresowania historią powiatu pruszkowskiego wśród dzieci                           

i młodzieży 12 – 19 lat. 

 rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności, wrażliwości, uzdolnień literackich               

i fotograficznych 

 ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. 

 

WARUNKI KONKURSU: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pruszkowskiego w dwóch 

grupach wiekowych:   

Grupa I     12 – 15 lat 

Grupa II    16 – 19 lat 

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne. 

 

 

 

 

 



 

KATEGORIA LITERACKA I FOTOGRAFICZNA 

 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę w wybranej kategorii.  

 

Kategoria literacka –  Z ŻYCIA RODZIN   

1.  Do wyboru proza lub poezja: 

 

 proza w objętości do 4000 znaków np.:  

relacja-wywiad, kroniki, biografie, historie rodzinne, historia miejscowości, opis obyczaju lub 

opowiadanie z pogranicza literatury faktu. 

 

 3 wiersze: 

o miejscach znajdujących się w powiecie pruszkowskim,  o bohaterze żyjącym w powiecie 

pruszkowskim na przestrzeni lat 1918-2018. 

 

Kategoria fotograficzna –  100 LAT W OBIEKTYWIE 

Do 10 zdjęć: 

fotorelacje z imprez, ze spotkań, czy z instalacji artystycznych,  plastycznych jakie odbywają 

się w powiecie pruszkowskim w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

Zdjęcia prosimy przesyłać przez www.wetransfer.com, dysk Google lub złożyć osobiście na 

płycie CD. 

 

 

TERMIN  I  TRYB NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH   

1. Prace należy nadsyłać na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl  w tytule „Moja 

Niepodległa” lub złożyć osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Kościuszki 

41, Pruszków do 13 listopada 2018 r.  

2. Prace muszą być własnego autorstwa oraz nie mogą być wcześniej nagradzane czy 

publikowane. 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:sekretariat@mdkpruszkow.pl


 

NAGRODY 

1. Oceny nadesłanych prac dokona JURY powołane przez organizatora. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, zostaną uhonorowani drukiem  

w lokalnych gazetach oraz na stronie internetowej MDK.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 15 grudnia 2018 

roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury. 

 

 

Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41 zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz.922). Wszystkie prace zgłoszone do 

konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa 

autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji                   

i prezentacji na wystawie.  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu. 

 


