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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MÓJ PRUSZKÓW” 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mój Pruszków” i jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu 

Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs jest sponsorowany przez St. Majewski Spółka Akcyjna Sp. K – 

właściciela marek Bambino i ST. RIGHT. 

4. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych 

form plastycznych, 

 zaktywizowanie społeczności Młodzieżowego Domu Kultury. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10 - 26 maja 2021r. Wystawa prac 

odbędzie się w dniach 27.05-03.06.2021 w holu MDK. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia 

stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) dzieci w wieku do lat 9, 

b) młodzież w przedziale wiekowych od 10 do 17 lat. 
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III. TEMATYKA I FORMAT PRACY 

 

1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastyczno-technicznej  

związanej z tematem konkursowym „Pruszków i ja”. 

2. Prace konkursowe powinny mieć formą płaską w formacie A3 lub A4 wykonane 

techniką dowolną. 

3. Każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją: imię i nazwisko autora, 

klasa. Metryczka powinna być napisana czytelnie i dyskretnie zamieszczona  

z tyłu pracy. 

 

 

III. WARUNKI KONKURSU 

 

1. Uczestnik może złożyć jedną pracę. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z 

konkursu na stronie internetowej www.mdkpruszkow.pl. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu konkursu. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

1. Prace należy składać w terminie do 21 maja 2021 r. 

2. Miejscem składania prac jest sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury  

w Pruszkowie. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Jury konkursowe w składzie Prezydium Rady Rodziców wyłoni zwycięzców w 

terminie do 25.05.2021 r. 

2. W ocenie pracy brane pod uwagę będzie: 

a) zgodność z tematyką, 

b) estetyka pracy, 

c) walory artystyczne, 

d) oryginalność. 

3. Organizator przyzna cztery (I miejsce, II miejsce, III miejsce, IV miejsce) 

nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom. Dopuszcza się miejsca ex aequo. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 maja 2021 r. na stronie internetowej 

www.mdkpruszkow.pl w zakładce Konkursy.  

5. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna.  

http://www.mdkpruszkow.pl/
http://www.mdkpruszkow.pl/
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6. Odbiór nagród konkursowych nastąpi w terminie od 27 maja do 03 czerwca 2021 

r.  Nagrody będą wydawane w sekretariacie MDK. 

7. Sytuacje nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  


