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Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Za co kocham Polskę?”

REALIZATOR PROJEKTU – Wojewoda Podlaski
KOORDYNATOR PROJEKTU - Kuratorium Oświaty w Białymstoku
WSPÓŁPRACA - Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

UCZESTNICY
Dzieci w wieku przedszkolnym z województwa podlaskiego.

CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie i propagowanie patriotycznych postaw.
2. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
3. Wyłonienie najlepszych prac plastycznych, ilustrujących i promujących ideę 

patriotyzmu.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

Format prac: od A4 do A3 (lub w wymiarach pośrednich); technika dowolna: ołówek, 
kredki, farby, pastele, grafika, wyklejanie, wydzieranie, collage, itp. 
Do udziału w konkursie nie przyjmujemy prac przestrzennych. Na odwrocie każdej 
pracy należy umieścić metryczkę (wzór w załączeniu).

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 
nich na rzecz Organizatorów oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac 
w materiałach promujących konkurs (z zaznaczeniem nazwiska autora). Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych, w tym prac 
nagrodzonych i wyróżnionych, do promocji idei konkursu.

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 
zwycięzców i przyznania nagród oraz publikowane w materiałach dotyczących 
konkursu.



4. Prace należy dostarczyć osobiście (MDK, pokój nr 5)  lub wysłać na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok, 
z dopiskiem „Za co kocham Polskę” - konkurs plastyczny

5. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2017 roku. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

6. Prace nadesłane po terminie, niespełniające podanych wyżej warunków oraz 
nierealizujące tematu konkursu nie będą oceniane i zwracane.

7. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatorów. Pozostałe prace 
nie będą odsyłane. Można będzie odebrać je wyłącznie osobiście, w siedzibie MDK               
(ul. Warszawska 79a) do 15 grudnia 2017 roku.

8. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane w ciągu 30 dni od posumowania konkursu 
przechodzą na własność Organizatorów (istnieje możliwość przesłania nagród na prośbę 
i koszt odbiorcy).

9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.

UWAGI KOŃCOWE:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane przez Organizatorów Jury.
2. Decyzja Jury jest ostateczna.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: 

www.kuratorium.bialystok.pl oraz www.mdk.bialystok.pl. 
4. Uroczyste otwarcie wystawy, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom 

konkursu, odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz. 11.00 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku (ul. Warszawska 79a).

5. Regulamin, metryczkę oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: 
www.kuratorium.bialystok.pl  oraz www.mdk.bialystok.pl.

6. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Marek Charuba, Dział Organizacji 
Imprez MDK, adres e-mail: m.charuba@mdk.bialystok.pl, tel. 85 732 79 49.

7. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.
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Załącznik do regulaminu wojewódzkiego konkursu plastycznego 
„Za co kocham Polskę?”

METRYCZKA
Imię i nazwisko autora pracy 
(dziecka)

Wiek dziecka

Imię i nazwisko nauczyciela 
(opiekuna)

Numer telefonu nauczyciela 
(opiekuna)
Adres e-mail nauczyciela 
(opiekuna)
Dane adresowe przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym:

Nazwa przedszkola /szkoły

Adres

numer telefonu

Imię i nazwisko dyrektora 
przedszkola, szkoły
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