
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ogłasza:

 VI Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY z cyklu:
„JESIENNE KLIMATY. W deszczu.”

1. „Rozpogodziło się po jesiennym deszczu. Brodzimy po kałużach.”
2. „Jesienią ludzie, domy, samochody … w deszczu.”

3.  „Szkicuję, maluję jesienią czytając poezję C.K. Norwida.”

Jeden z powyższych tematów do wyboru.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczającej do szkół podstawo-

wych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek zajęć pozaszkol-

nych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

I. Celem Konkursu jest:  

 promowanie plastyki jako dziedziny sztuki,

 wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, aktywizacja twórcza,

 kształtowanie świadomości kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji i regionu.

I. Kryteria pracy konkursowej

 Praca musi być wykonana w  technice plastycznej - płaskiej: malarstwo lub rysunek na papierze.

Prosimy  o  niestosowanie  techniki  kolażu,  prace  z  elementami  kolażu  oraz  wyklejanek  będą

dyskwalifikowane. Wymagany format prac: co najmniej A3, maksymalnie B2.

 Praca powinna przedstawiać jeden z trzech tematów konkursowych.

 Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

 Udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wysta-

wach, itp.

II. Warunki uczestnictwa:

 Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu są :

1. Trwale umieszczony na odwrocie pracy Załącznik nr 1 (metryczka).



2. Podpisany Załącznik nr 2 (zgody) dostarczony wraz z pracą. Do podpisania Załącznika nr 2 upoważniony

jest prawny opiekun uczestnika lub uczestnik konkursu, jeśli jest pełnoletni.

3. Wypełniony przez szkołę/placówkę wysyłającą prace na konkurs Załącznik nr 3 (karta zgłoszeniowa dla

placówki).

 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wraz z podanymi wyżej załącznikami do 

29 października 2021 r. na adres:  Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warsza-

wie,  ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa (placówka jest czynna pon.-czw. w godz. 10.00-19.00, pt.

w godz. 10.00-18.00). O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data dostarczenia prze-

syłki do placówki, a nie data stempla pocztowego.

 W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu należy umieścić 

dopisek: „Praca na konkurs – Jesienne Klimaty”.

 Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem placówki, do której uczęszcza

uczestnik Konkursu. Te instytucje przekazują Organizatorowi prace konkursowe. 

 Instytucja wysyłająca prace na konkurs zobowiązana jest przeprowadzić wstępną selekcję prac.

Może ona zgłosić maksymalnie 15 prac. Jeden uczestnik może być autorem wyłącznie 1 pracy.

 Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  

III. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 5 kategoriach wiekowych:

1. 6-8 lat

2. 9-11 lat

3. 12-14 lat

4. 15-17 lat

5. 18-19 lat

W każdej kategorii wiekowej 3 główne nagrody oraz wyróżnienia przyznawane będą w 3 kategoriach

tematycznych:

1. Ogólna wartość artystyczna pracy.

2. Sposób ujęcia tematu.

3. Technika wykonania pracy.



IV. Komisja Konkursowa

 Dyrektor Zespołu Wolskich Placówek Edukacji  Kulturalnej  powołuje Komisję Konkursową oraz jej

Przewodniczącego.  W  skład  Komisji  wchodzi  5  członków,  w  tym  artyści  plastycy  i  osoby

odpowiedzialne za właściwy przebieg obrad.

 Przewodniczący odpowiada za pracę Komisji  (czas i  miejsce posiedzeń),  a także wyznacza osobę

odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z obrad Komisji.

 Komisja  czuwa  nad  prawidłowością  przebiegu  konkursu,  dokonuje  oceny  prac  konkursowych,

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje 3 pierwsze nagrody i wyróżnienia według uznania,

uwzględniając  następujące  kryteria:  samodzielność  wykonania,  zgodność  z  tematem,  stopień

trudności  wykonania  pracy,  walory  artystyczne:  kompozycja,  technika  wykonania,  wartość

artystyczna.  

 Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, a decyzje podejmowane są większością głosów  

w obecności przynajmniej 3 z 5 członków komisji.

V. Informacje ogólne:

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 Dla osób nagrodzonych i wyróżnionych przewidujemy interesujące nagrody oraz dyplomy.

 Lista  nagrodzonych  osób,  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  Zespołu  Wolskich

Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl w dniu 10 listopada 2021 r.

 Gala  rozdania  nagród  i  wyróżnień  Konkursu  nastąpi  podczas  uroczystego  otwarcia  Wystawy

Pokonkursowej,  która  odbędzie  się  18  listopada  2021  roku  o  godz.  14.00  w  Sali  teatralnej   

Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a.

 Możliwość odbioru nagród oraz prac nienagrodzonych do 17 grudnia 2021 r. W tym celu prosimy 

o wcześniejszy kontakt z osobą odpowiedzialną - dane poniżej. Nagród NIE WYSYŁAMY POCZTĄ.

 Nie ma możliwości odbioru prac nagrodzonych w konkursie.

 Ze względów epidemiologicznych Gala oraz Wystawa Pokonkursowa decyzją Dyrekcji  placówki

mogą odbyć się w formie online. Stosowne informacje pojawią się na naszej stronie internetowej:

www.zwpek.pl.  W  takim  wypadku  po  odbiór  nagród  zapraszamy  do  14.01.2022  do  Zespołu

Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a.

Informacje:  Alicja Wąsik – koordynator konkursu;

kontakt:  pod adresem  mailowym  imprezy.zwpek@hotmail.com -  w  tytule  e-maila  proszę  wpisać:

Konkurs - Jesienne Klimaty 2021  lub pod numerem telefonu 22 836 13 13

mailto:imprezy.zwpek@hotmail.com
http://www.zwpek.pl/

