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PASJE I TALENTY 2016 – KONKURS PLASTYCZNY 

 
REGULAMIN KONKURSU  

 

Uczestnicy:  

W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:  

Temat: „Owady – piękno czy brzydota” (Dla Gr. I i II) 

Na ziemi żyje ponad milion gatunków owadów, a każdego roku odkrywane są 

nowe. Wielu z nas się ich boi bo są brzydkie i kąsają. Każdy jednak może 

spróbować w tej brzydocie doszukać się piękna. Są bardzo fotogeniczne                

i zrobione im zdjęcia w dużym zbliżeniu pokazują dokładny ich wygląd -

różnorodne kolorowe ubarwienie i nietypowe kształty. 

Gr. I  Klasy I – III 

 

Technika:  rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, 

kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel - powinien być 

utrwalony),malarstwo, collage (bez materiałów sypkich). 

Do konkursu należy złożyć prace: 

-płaskie w formacie A3 lub A2 

 

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą 

oceniane!!!Prosimy nie oprawiać prac. Prace powinny być zapakowane                     

i zabezpieczone!!!  

Na odwrocie każda praca powinna być opisana drukowanymi literami Zał. nr 3 

Do prac należy dołączyć kopertę z listą zbiorczą uczestników Zał. nr 1 

Termin składania prac dla kl. I-III: 

Prace należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury          

w Kielcach, lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na 

adres naszej placówki:  

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KIELCACH 

ul. Kozia 10a  25- 514  Kielce 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 roku. Liczy się termin 

dostarczenia przesyłki do naszej placówki.  

 

 

ELIMINACJE KONKURSU  DLA GR. II i III ODBĘDĄ SIĘ  W   MDK   W 

KIELCACH.  UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZYNIESIENIA 

MATERIAŁÓW  PLASTYCZNYCH.  

 

Gr.II  Klasy IV – VI  

Termin: 26.01.2016r. (wtorek) 

Godzina: 10
00

-13
00

 

Sala: nr 103, 204 

Temat: „Owady – piękno czy brzydota” 

Technika:  rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, 

kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel - powinien być 

utrwalony),malarstwo, collage (bez materiałów sypkich). 

Format: A3 lub A2 

Uczestnicy powinni być przygotowani do tematu! 
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Gr.III Klasy gimnazjalne 

Termin: 26.01.2016r. (wtorek) 

Godzina: 10
00

-13
00

 

Sala: nr  208 

Temat: Martwa natura z akcentem kolorystycznym (studium lub interpretacja) 

Technika: rysunek na kartonie format A2 (połówka brystolu) 

 - ołówek, węgiel lub suchy pastel , sepia, kredka 

 

Warunkiem udziału w konkursie dla Gr. II i III jest złożenie karty zgłoszenia  Zał 

nr. 2, przez nauczyciela prowadzącego lub uczestnika w terminie do15.01.2016r. 

do sekretariatu  MDK w Kielcach, oraz potwierdzenie przybycia dziecka w 

dniu 18.01.2016r. pod  nr tel. 730 599 609. 

 

 

27.01.2016 r.( środa) – godz. 12.00 – ogłoszenie wyników (informacja 

telefoniczna, bądź na stronie internetowej MDK po godz.12.00). 

28.01.2016 r. (czwartek) – godz. 11.00 – 13.15– Kieleckie Centrum Kultury 

ul. Plac Stanisława Moniuszki 2B (Mała Scena),  Koncert Laureatów – 

wystawa prac plastycznych – wręczenie nagród. 

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO 

DOMU KULTURY W KIELCACH I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI! 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul Kozia 10a oświadcza, że wszystkie 

dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących 

konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako 

autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych               

w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KIELCACH                           

ul. Kozia 10a, 25-520 Kielce, 

Centrala: [41] 36 76 650;  Fax: [41] 36 76 989  

e-mail: mdk.poczta@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://91.200.32.20/roundcube/
mailto:mdk.poczta@gmail.com
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Zał. nr 1 

 

Lista zbiorcza uczestników. 

Klasy I – III Szkoła Podstawowa. 

Pasje i Talenty 2015– konkurs plastyczny - „Owady – piękno czy brzydota”. 

 

Nazwa i adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon, fax.  

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lp. Imię i Nazwisko dziecka 

 

 Wiek 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 

12.  

 

 

Ilość uczestników dla SP kl. I - III nie jest ograniczona załącznik można uzupełnić w kilku egzemplarzach ! 
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 Zał. nr 2 

 

Zgłoszenie uczestnika. 

Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa i klasy I – III Gimnazjum. 

Pasje i Talenty 2016– konkurs plastyczny. 

 

1. Nazwa i adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon, fax.  

 

*----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Imię i nazwisko uczestnika konkursu. 

 

*----------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Telefon kontaktowy nauczyciela, rodzica lub uczestnika. 

 

*----------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Wiek uczestnika konkursu. 

 

*----------------------------------------------------------------------------------- 

*pola wymagane 

 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul Kozia 10a   

oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie 

w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w 

jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na 

przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 

 

 

 
   Podpis nauczyciela                                                 Podpis uczestnika 

zgłaszającego uczestnika                                      

 

 

---------------------------------                          *------------------------------ 
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 Zał. nr 3 

Nazwisko .......................................... Imię .............................Wiek....... 

Szkoła / Instytucja .................................................................................. 

Adres ...................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela .................................................................. 

Telefon kontaktowy………. ................................................................... 

 

Nazwisko .......................................... Imię .............................Wiek....... 

Szkoła / Instytucja .................................................................................. 

Adres ...................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela .................................................................. 

Telefon kontaktowy………. ................................................................... 

 

Nazwisko .......................................... Imię .............................Wiek....... 

Szkoła / Instytucja .................................................................................. 

Adres ...................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela .................................................................. 

Telefon kontaktowy………. ................................................................... 

 

Nazwisko .......................................... Imię .............................Wiek....... 

Szkoła / Instytucja .................................................................................. 

Adres ...................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela .................................................................. 

Telefon kontaktowy………. ................................................................... 


