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                XV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BIAŁYSTOK – WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO” 

pn. „Magiczny Białystok” 

 

 

I. ORGANIZATOR  

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku  

II. CELE KONKURSU:  

1. Promocja miasta Białegostoku. 

2. Zainteresowanie dzieci i młodzieży historią, architekturą i mieszkańcami Białegostoku. 

3. Zwrócenie uwagi na piękno i estetykę miasta, na jego dzieje oraz coraz bardziej 

zróżnicowaną kulturowo jego społeczność.  

4. Stworzenie prac ilustrujących aktywny udział młodych ludzi w inicjatywach kulturalnych. 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. 

6. Prezentacja możliwości twórczych. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs o zasięgu wojewódzkim, skierowany jest do: 

a) podopiecznych przedszkoli, 

b) uczniów wszystkich typów szkół do lat 20, (górna granica wieku  

nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), 

c)   podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów.  

2. Rodzaje prac i technika dowolna (nie przyjmujemy prac przestrzennych). 

3. Maksymalny format prac to A2.  

4. Na odwrocie pracy należy umieścić kartę informacyjną, wypełnioną drukowanymi literami 

(trwale umocowaną do pracy).  

Karta informacyjna powinna zawierać:  

a) imię i nazwisko autora pracy, 

b) kategorię wiekową i wiek autora, 

c) adres, telefon, e-mail placówki (nie dotyczy uczestników pracujących  

pod kierunkiem rodzica/opiekuna lub indywidualnie), 

d) dane opiekuna (nauczyciela, instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem została 

wykonana praca: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail. 

Wzór karty informacyjnej w załączeniu. 

 

5. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 5 stycznia 2018 roku (w przypadku prac przesyłanych pocztą liczy się data stempla 

pocztowego) na adres:  
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Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Warszawska79A 

15-201 Białystok 

 

z dopiskiem na kopercie „BIAŁYSTOK – WCZORAJ – DZIŚ - JUTRO”. 

 

 IV. OCENA PRAC:  

1. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora konkursu. 

2. Prace oceniane będą w pięciu następujących kategoriach:  

I. kategoria: wychowankowie przedszkoli, 

II. kategoria: uczniowie szkół podstawowych, 

III. kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, 

IV. kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do lat 20, 

V. kategoria: uczniowie szkół plastycznych. 

Górna granica wieku nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej  

www.mdk.bialystok.pl . Jednocześnie będzie ona wysłana na podany przez Państwa adres 

mailowy. 

4. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu oraz otwarcie wystawy 

pokonkursowej odbędzie się 18 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 na sali widowiskowej 

Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.  

V. UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace niezgodne z regulaminem oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego pakowania nie 

będą brane pod uwagę. 

2. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace 

plastyczne można odebrać do 28.02.2018 r.  

3. Organizator nie odsyła prac. 

4. Wszelkich informacji na temat konkursu „BIAŁYSTOK – WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO” 

udziela Zuzanna Butkiewicz - Wakuluk, Dział Organizacji Imprez MDK, telefon 85 732 79 

49, z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl 

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych  

bez wypłacania honorariów autorskich. 

6. Wysłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz zgodą 

na publikację danych osobowych dziecka i opiekuna w materiałach dotyczących konkursu. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna interpretacja powyższego regulaminu 

należy do organizatora. 

ZAPRASZAMY 
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Wzór karty informacyjnej  

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

 

Nazwa konkursu: BIAŁYSTOK – WCZORAJ –DZIŚ – JUTRO  „Magiczny Białystok”  

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………………... 

Kategoria wiekowa…………………………………. wiek …………………………...……………….............. 

Nazwa, adres, telefon i e-mail szkoły/placówki …………………….…………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko, telefon, e-mail (nauczyciela, instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem została wykonana 

praca: 

…………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 


