
„ŚWIAT DINOZAURÓW”  
VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE 

REGULAMIN KONKURSU 

 
ORGANIZATOR 
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” 
ul. H. Kołłątaja 20 
50-007 Wrocław, tel. 71 798 68 81, e-mail: mdkkopernik1@wp.pl 
Koordynatorzy konkursu – Małgorzata Michniak, Bartosz Ślusarski 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE 
1. Temat: szeroko pojęty „Świat dinozaurów”. 
2. Techniki: malarstwo, grafika warsztatowa i komputerowa, collage, rysunek, ceramika. 
Prosimy nie przysyłać prac w technikach nietrwałych np. wyklejanych makaronami, kaszami, plasteliną itp. 
3. Maksymalny format prac: płaskich – 100x70 cm, ceramik - 80x80 cm. 
4. Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie jedną pracę. 
Maksymalna liczba prac powstałych pod kierunkiem jednego nauczyciela / instruktora wynosi 15 prac. 
5. Konkurs jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 24 lat. 
6. Prace powinny być opisane czytelnie i trwale na odwrocie: 
- pełne imię i nazwisko autora, wiek 
- placówka (nazwa, dokładny adres, email, nr telefonu) 
- pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela 
Do prac prosimy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie. 

7. Prace należy nadsyłać do 1 grudnia 2017 na adres: 

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, 
z dopiskiem „Świat dinozaurów”. Decyduje data stempla pocztowego. 
8. Akredytacja za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki i 10zł od prac nadesłanych indywidualnie.  
Od placówek będących w zespołach szkół 35 zł. 
Wpłaty na konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław 
89 10205242 0000 2202 0018 7526 tytułem: „Świat dinozaurów”. 
9. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii PEGAZIK 
działającej w Zespole „CEKDiM”. 
Nie zwracamy prac nadesłanych na konkurs, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy 
pokonkursowej. 
Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach. 
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j. z dn. 28.06.2016r.) 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Protokół z obrad jury będzie dostępny na stronie:  www.mdk.wroclaw.pl 
2.Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu (termin i miejsce zostaną ogłoszone na naszej stronie). 
3. Nagrody: 1 nagroda i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
Kategorie wiekowe: przedszkola; szkoły podstawowe klasy 1-3; szkoły podstawowe klasy 4-6; klasy 7 i gimnazja; 
szkoły ponadgimnazjalne; szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze. 
4. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przynależącym do  
Zespołu „CEKDiM”(rezerwacja we własnym zakresie). Rezerwacje telefonicznie – 71 798 68 81 wew. 150. 
 

 

 


