
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Nadstawna 56 a

23-400 Biłgoraj
tel. fax +84 686-89-56

e-mail: mdk@lbl.pl
www.mdk-bilgoraj.lbl.pl

XVIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY  
dla dzieci i młodzieży

,,MOJE ZAKĄTKI” 2010

pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

REGULAMIN

I. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

II. Cele konkursu: 
• stworzenie  możliwości  powszechnego  udziału  dzieci  i  młodzieży  w  działaniach 

plastycznych poprzez konkursową konfrontację i rywalizację
• prezentacja  dorobku  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  utalentowanej  w  dziedzinie  sztuk 

plastycznych
• uwrażliwienie  dzieci  i  młodzieży  naszego  województwa  na  otaczające  ich  piękno 

przyrody, zabytki kultury, poznawanie miejscowości,  w której żyje i dorasta
• udział w konkursie może być wspaniałą lekcją historii, tradycji, kultury
• prace mogą wyrażać nastrój, stosunek do życia i otaczającej rzeczywistości

III. Warunki uczestnictwa:

• Technika prac:   Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice: malarstwo, rysunek 
            i grafika.

• Format prac:   min. 30 x 40 cm, max. 50 x 70 cm.
Nie oprawiamy prac w  passe-partou ! Każda praca powinna mieć na odwrocie informację wg wzoru:

- imię i nazwisko autora
- wiek + klasa ( grupa wiekowa)
- nazwa szkoły lub innej placówki oświatowej
- dokładny adres
- imię i nazwisko nauczyciela - instruktora, pod kierunkiem którego praca 

została wykonana
- numer telefonu kontaktowego

 Do prac powinna być dołączona lista prac wraz z dokładnym adresem placówki.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- 5 - 9 lat,
- 10 - 13 lat
- 14 - 18 lat

       



 IV.   Termin nadsyłania prac: Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2010 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Nadstawna 56 a
23–400 Biłgoraj
z dopiskiem „Moje Zakątki ”

Organizatorzy proszą o terminowe przekazanie prac wraz z imiennym wykazem autorów oraz dokładnym 
adresem placówki.
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania 
(nie rolujemy) nie będą brane pod uwagę.
Regulamin  oraz  szczegółowe  informacje  o  konkursie  i  jego  wynikach  dostępne  będą  na  stronie  : 
www.mdk-bilgoraj.lbl.pl

Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi  26 maja 2010 roku 
w Galerii MDK o godz. 11.

Organizatorzy nie przesyłają pocztą upominków i dyplomów za nagrodzone prace. Nieodebrane osobiście 
nagrody,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  10  czerwca,  zostaną  wykorzystane  w następnej  edycji 
konkursu.

Informacji o konkursie udzielają:
Joanna Łukaszczyk – pod numerem telefonu (084) 686 89 56 

Uwagi  końcowe: nadesłane na konkurs  prace nie będą zwracane ich autorom,  pozostaną własnością 
organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania 
honorariów autorskich.

http://www.mdk-bilgoraj.lbl.pl/
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