
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:  
 
 

 DOSTARCZENIE PRAC (osobiście lub  pocztą)  do 3 czerwca 2022   

 
na adres:      Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 

ul. St. Leszczyńskiego 42 

85-137 Bydgoszcz 

z dopiskiem: „Konkurs ekologiczno-plastyczny – PTASI HOTEL” 
 
 

Termin przyjmowania prac upływa 3 czerwca br. - LICZY SIĘ DATA 
DOSTARCZENIA PRAC. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – 6 czerwca 2022 – opublikowanie  
 protokołu wraz z wynikami na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
 www.mdk2.bydgoszcz.pl 

 

 ZAPISY NA WARSZTATY ORNITOLOGICZNE DLA LAUREATÓW -                          
6-7 czerwca 2022 (u koordynatora konkursu na adres: plastykamdk2byd@wp.pl)  
 

 ZAPISY NA OTWARTE WARSZTATY ORNITOLOGICZNE -   
8-10 czerwca 2022 (u koordynatora konkursu na adres: plastykamdk2byd@wp.pl) 

 

 WARSZTATY ORNITOLOGICZNE – 11 czerwca 2022 (sobota), godz. 13
30

 – 15
30

, 
MDK Nr 2, s. nr 2 (informacje potwierdzimy w protokole) UWAGA! –zalecamy 
zabranie telefonów komórkowych z syst. Android, ładowarki, dzieciom mogą 
towarzyszyć rodzice 
 

 WRĘCZENIE NAGRÓD I OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSO-
WEJ planowane jest na 11 czerwca 2022 (sobota), godz. 1600,         
MDK Nr 2, s. nr 2 (informacje potwierdzimy w protokole) 

 
INFORMACJE DODATKOWE 

 w konkursie, oprócz reprezentantów placówek oświatowych i kulturalnych, udział 
mogą wziąć uczestnicy indywidualni 
 

 nie przekazujemy informacji laureatom konkursu o przyznanych nagrodach, należy 
śledzić informacje umieszczane na podanej stronie internetowej Organizatora 

 

 prosimy laureatów o potwierdzenie przybycia na wręczenie nagród i warsztaty u 
koordynatora konkursu na adres e-mail: plastykamdk2byd@wp.pl 
 

 w przypadku nieodebrania nagrody przyznanej w konkursie, istnieje możliwość 
przesłania jej pocztą na prośbę laureata, o ile takie zgłoszenie otrzymamy                     
do 7 dni roboczych od dnia wręczenia nagród. Prośbę należy przesłać na adres               
e-mail: plastykamdk2byd@wp.pl 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody bądź wyróżnienia w da-
nej kategorii, zdyskwalifikowania prac z niepełnymi danymi oraz prac niespełniają-
cych wymogów formalnych 
 

 sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 
 

 

 

 

 

                                      

Młodzieżowy  Dom  Kultury  Nr  2 
w  Bydgoszczy 

 
ogłasza 

I Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Plastyczny 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 

 

”PTASI HOTEL” 

„DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA” 

 

http://www.mdk2.bydgoszcz.pl/
mailto:plastykamdk2byd@wp.pl


ORGANIZATOR 

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 
ul. St. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz 

www.mdk2.bydgoszcz.pl 

KOORDYNATOR KONKURSU 
Małgorzata Lewandowska - e-mail: plastykamdk2byd@wp.pl 

 

Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat przyrody – naszych 
ptasich sąsiadów, ich potrzeb, sposobów ich wspierania.   

Ogólnopolski konkurs ekologiczno-artystyczny obejmuje: 

 konkurs konstrukcyjno-plastyczny „PTASI HOTEL” – wykonanie domków dla 

ptaków mieszkających w parkach 
 

 konkurs plastyczny „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA” – wykonanie plastycznych 

prac płaskich przedstawiających rajskiego ptaka i jego niezwykły domek 
 

 otwarte warsztaty ornitologiczne „PTASIE RADIO” - samodzielne obserwacje 

ptaków, rozpoznawanie po wyglądzie i głosie, z zastosowaniem specjalnej aplikacji na 
telefon 

 

UWAGA!  Domki zostaną umieszczone na drzewach w parku na terenie MDK2 tworząc 
artystyczną   instalację.    Prace   plastyczne  zaprezentowane  zostaną   na  wystawie. 

 
CELE KONKURSU 

 inspirowanie postaw ekologicznych oraz twórczości dzieci i dorosłych  

 poznawanie i ochrona ptaków żyjących w parkach w naszym sąsiedztwie 

 propagowanie wiedzy o ptakach – organizacja warsztatów ornitologicznych połączonych z nauką 
korzystania z aplikacji pozwalającej na rozpoznawanie ptaków i ich głosów 

  przygotowanie domków dla konkretnych ptaków występujących w parkach oraz płaskich prac 
plastycznych  

 promocja twórczości dzieci, młodzieży, jako istotnej wartości poprzez organizowanie wystaw                  
i imprez ekologiczno- artystycznych  

 rozwijanie umiejętności technicznych i plastycznych (twórczego i oryginalnego połączenia 
wymogów technicznych z  artystyczną formą) 

 tworzenie prac oryginalnych i niepowtarzalnych 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

 przygotowanie prac według podanych kategorii konkursowych: ”PTASI HOTEL” oraz 

„DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA”  

 nadesłanie jednej pracy – przyjmujemy tylko prace indywidualne 

 mile widziane dołączenie do przesłanych  prac  listy uczestników  z  podanym wiekiem, 

 nazwiskami nauczycieli oraz danymi placówki (nazwa,adres pocztowy,mailowy, telefon)  

 nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności 

na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie prac lub ich fragmentów              

do realizacji konkursu, zgodę na publikację wizerunku laureatów oraz upublicznienie 

danych osobowych uczestników konkursu związanych z realizacją przedsięwzięcia 

 nadesłane do Organizatora prace przechodzą na jego własność i nie podlegają 

zwrotowi. 

 

DLA PRAC W KATEGORII „PTASI HOTEL” 

 Wiek uczestnika: 10-12 lat i 13-15 lat  

 wykonanie przestrzennej pracy - domku dla wybranego ptaka mieszkającego w parku 
(mile widziane domki dla ptaków mieszkających w parku przy MDK2).  Szczególnie 
docenimy oryginalne, trwałe prace z materiałów wtórnych, ale także gotowe - 
drewniane- wesoło i kolorowo malowane, które na stałe ozdobią drzewa parku MDK2, a 
dla ptaków staną się zachętą do zamieszkania w naszym sąsiedztwie. 

 Wymiary domku (budki lęgowej) dobrane do konkretnego ptaka 

 Materiały: wtórne lub gotowe budki – np. drewniane- wesoło i kolorowo malowane  

 Trwałość budki, odporność na warunki zewnętrzne będzie jednym z głównych 

kryteriów konkursowych 
 
 

PTAKI ZAOBSERWOWANE W PARKU PRZY MDK2: kos, kawka, sikorka modraszka, 
bogatka, szpak, kwiczoł, zięba, czyżyk, sójka, sroka, wróbel, szczygieł, wrona siwa, 
gołąb, grubodziób, gil, dzwoniec, jerzyk  

 

 

DLA PRAC W KATEGORII „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA” 

 Wiek uczestnika: do 6 lat i 7-9 lat  

 wykonanie plastycznej pracy płaskiej przedstawiającej domek dla rajskiego ptaka oraz 
jego właściciela  

 Format: A4 lub A3 

 Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, wydzieranki (bez odstających elementów 

oraz bez materiałów typu: plastelina, makaron, kasze, gotowe kupne elementy, itp.)  
 
 

OPISANIE PRAC - DANE AUTORA  

 do każdej pracy należy trwale dołączyć wydrukowane na komputerze poniższe 

informacje: 

-     tytuł pracy; a w przypadku domku dla ptaka – z nazwą ptaka, dla którego jest zbudowany 
- imię i nazwisko autora, wiek autora, rocznik i klasa 
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki lub osoby prywatnej 
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna prawnego (dla prac zgłaszanych indywidualnie) 

 
 

 

KATEGORIE WIEKOWE 

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz                          
do podopiecznych pracowni w placówkach kulturalno-oświatowych. Prace oceniane będą            
w czterech grupach wiekowych w dwóch kategoriach: „PTASI HOTEL” i „DOMEK DLA 
RAJSKIEGO PTAKA”. Osoby niepełnosprawne będą oceniane razem z innymi 
uczestnikami, jednak prosimy o podanie informacji o niepełnosprawności przy 
nazwisku w opisie pracy. 
 

GRUPY WIEKOWE  

„DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA” „PTASI HOTEL” 
Grupa                       do 6 lat Grupa         10-12 lat 

Grupa                         7-9 lat Grupa         13-15 lat 
 


