
 

 

 
 

Regulamin Powiatowego Konkursu  

„MOJE WYOBRAŻENIE PRZYSZŁOŚCI” 
w ramach Festiwalu „Młodych Bajanie” 

  
Jaka jest Twoja wizja przyszłości? Jakie masz jej wyobrażenie?  

Jakie jest Twoje wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej pespektywie czasowej? 
 

1. Organizatorzy: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon 
ul. Długa 42, 95 - 100 Zgierz, tel/fax: 42 719 08 52, kom. 535 100 955  
e-mail: mdkzgierz@o2.pl, www.mdkzgierz.pl 

2. Ogólne cele konkursu: 

 konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży, 
 wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących 

zajęcia plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej z najlepszych nadesłanych prac, 
 rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży, 
 promocja twórczości dzieci i młodzieży, 

3. Terminy: 
 Termin nadsyłania prac upływa dn. 31.03.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).  

 Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mdkzgierz.pl do dn. 13.04.2015 r. 
 Wystawa on-line nagrodzonych prac zostanie opublikowana do dn. 13.04.2015 r.  

Adres publikacji prac dostępny będzie na stronie www.mdkzgierz.pl. 
 Pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się dn. 22.04.2015 r. 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (ul. Długa 42). 
4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 4 lat z powiatu zgierskiego.   

 Prace będą oceniane i nagradzane według następujących kategorii wiekowych: 
4 - 6 lat, 7 - 9 lat, 10 - 14 lat, powyżej 14 lat. 

 Wykonanie, format i tematyka prac: 
- Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac. 
- Technika dowolna; dopuszczalne są formy przestrzenne.  
- Format prac – A3. 

- Nadesłanych prac prosimy nie zginać i nie oprawiać. 
 Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 
 Każda praca powinna zawierać kartę informacyjną, trwale zamocowaną na odwrocie, lub praca 

powinna być opisana na odwrocie, ale z zachowaniem wszystkich danych z karty informacyjnej. 
Niezbędne dane, którymi należy opatrzyć pracę to: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, 
dokładny adres z kodem pocztowym, telefon oraz mail autora lub rodzica/opiekuna, lub placówki 
rekomendującej pracę, 

- jeśli pracę składa placówka – dodatkowo imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod kierunkiem 
którego praca została wykonana. 
UWAGA! - Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję. 

 Organizatorzy pobierają opłatę akredytacyjną za udział:  
 - 5 zł od nadesłanej pracy, 
      - powyżej 8 prac opłata stała - 40 zł. 

Wpłaty należy dokonać na konto:  

Rada Rodziców przy MDK w Zgierzu, ul. Długa 42,  

PKO SA O/Zgierz 46 1240 3057 1111 0010 0557 3137  
z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.  
Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz z pracami. 

 Prace należy przesłać pod adres:  
 Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz 

 z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”. 
5. Komisja składać się będzie z profesjonalistów - artystów plastyków. Skład jury powołują organizatorzy. 
6. Nagrody: 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.  
 Nagrody zostaną wręczone dn. 22.04.2015 r. w MDK w Zgierzu (ul. Długa 42). 

7. Uwagi końcowe: 
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez  
konieczności wypłacania honorariów autorom. 

 Werdykt komisji jest ostateczny - nie przysługuje od niego odwołanie. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. 
 Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.  

 

 
 Teatr Maniek, Teatr UIiczny FeniX, Mini Przedszkole, Akademia Małolata, Keyboard, Fotografia, Angielski, Plastyka, 

Zespół Wokalny Metamorfoza, Zespół Wokalny Sposób na Nudę,   
Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Zgierzu,  Wolontariat,  Gazeta Kramadio 

Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Zgierzu 

ul. Długa 42, 95-100 Zgierz, tel./fax: 42 719 08 52, kom. 535 100 955  

mdkzgierz@o2.pl, www.mdkzgierz.pl 
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