
 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„MARTWA NATURA” 
   

 I Organizator: 

 

        Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie 

 

II Cele konkursu 

 

 popularyzacja tej kategorii artystycznej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych 

 konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej w tej dziedzinie sztuki 

 wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli instruktorów 

prowadzących zajęcia plastyczne 

 

III Uczestnicy: 

 

    uczniowie szkół podstawowych kl. 7 i 8 oraz gimnazjów 

    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

    uczniowie szkół artystycznych                                                             

    uczestnicy zajęć w placówkach  wychowania pozaszkolnego i domów 

       kultury – 13-21 lat 

 

IV Temat konkursu: 

  

         martwa natura: kompozycja przedmiotów nieożywionych 

         (np. kwiaty, naczynia, instrumenty, owoce itp.) 

 

V Warunki uczestnictwa: 

 

 wykonanie przez ucznia nie więcej niż dwóch prac w wybranej technice: 

malarstwo, rysunek, grafika 

 wymiary prac nie mogą przekraczać 70 x 100  cm 

 każda praca winna być opisana drukiem, opis powinien zawierać:  

imię i nazwisko, wiek autora, adres z kodem, telefon placówki 

 rekomendującej  pracę, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, 

               którego praca została wykonana- metryczka w załączeniu 

 szkoła /placówka/ może przekazać do 20 prac na konkurs wraz z czytelnie 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym- w załączeniu 

 prace nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego  

              opakowania nie będą brane pod uwagę 

 Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.  

 Zwrot pozostałych prac jest możliwy na pisemny wniosek i koszt 

zgłaszającego w terminie do 18 lipca 2018r. Wniosek prosimy załączyć do 

wysyłanych prac. 

 Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł 

oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) do nich na rzecz 

Organizatora, jak również zgody na publikację zwycięskich prac. 

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych 

osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na 

ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również  

w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora. 

 

VI Termin: 

 

 prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2018r. 

     na adres: Młodzieżowy Dom  Kultury, 35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 51, 

     z dopiskiem “Martwa Natura” 

 o wynikach konkursu, terminie podsumowania i wystawie uczestnicy zostaną 

powiadomieni odrębnym pismem (planowany termin to 8 lub 15.06.2018r.) 

 informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: 

            www.mdk.rzeszow.pl  

 

VII Komisja oceniająca: 

 

 w skład komisji wejdą: przedstawiciel placówki organizującej konkurs, 

nauczyciele plastyki i artyści plastycy 

 prace oceniane i nagradzane będą z zachowaniem podziału na  kategorie 

placówek: 

 

             I – szkoły podstawowe kl. 7/8, gimnazja 

            II- szkoły ponadgimnazjalne 

           III - szkoły artystyczne 

           IV - placówki wychowania pozaszkolnego i domy kultury 

 

VIII Nagrody: 

 

           organizatorzy konkursu przyznają autorom prac nagrody i wyróżnienia w formie 

rzeczowej oraz dyplomy. Nauczyciele będą również objęci różnymi formami wyróżnień 

 

UWAGA ! 

Prosimy o dodatkowe przesłanie formularza drogą e-mail na adres organizatora. 

Formularz do pobrania na www.mdk.rzeszow.pl 

 

http://www.mdk.rzeszow.pl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Piłsudskiego 25 
35-074 Rzeszów 

tel./fax. 17 748 36 00 
e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl 

www.mdk.rzeszow.pl 
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