
 
 
 
 

 
 

GALERIA „PREZENTACJE” MŁODZIE ŻOWEGO DOMU KULTURY W SŁUPSKU  
 

REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO  

„ K O L O R Y  J E S I E N I ”  
 

Promyki słońca tańczące pośród żółtych, pomarańczowych, brązowych i czerwonych liści. Krajobrazy wielobarwnych 
pól i lasów. Pstrokate szaliki i czapki, pasiaste parasolki, niebieskie kurtki i trampki. Błyszczące kasztany, nogi szurające w 
liściach, gumowce pluskające w kałuży. Pani Jesień spacerująca w sukni ze złocistych liści ze swoją świtą wiewiórek, kawek i 
gawronów. Dzieci biegnące z tornistrami do szkoły, zbierające cukierki w Halloween, traktorzysta na polu, staruszkowie na 
ławce w parku. Zachmurzone niebo nad cmentarzem 1 listopada pełnym ludzi odwiedzających swoich bliskich. Deszcz 
dudniący po szybach, wiatr hulający we włosach, zdmuchujący czapki z głów, porywający kolorowe liście i …. reklamówki. 
JESIEŃ to bardzo ciekawa i KOLOROWA pora roku, pokażcie to w swoich pracach:) 
Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku 
Cel: uwrażliwianie na piękno i ilustrowanie pory roku, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, inspirowanie do własnej pracy 
twórczej, wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy twórczej 
nauczyciela i ucznia, wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci i młodzieży 

ZASADY UDZIAŁU  
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych,  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  oraz placówek 

wychowania pozaszkolnego województwa pomorskiego: 
Plastyka: 
I  kategoria wiekowa: do 6 lat 
II  kategoria wiekowa: 7–9 lat 
III kategoria wiekowa: 10–12 lat 
IV kategoria wiekowa: 13–15 lat 
V kategoria wiekowa: ponad 15 lat 

Techniki:  Plastyka: Techniki płaskie: malarstwo (akwarela, gwasz, tempera), pastele tłuste i  suche (utrwalone), grafika, 
techniki mieszane (np. kolaż), inne płaskie techniki z wyłączeniem nietrwałych i tworzących wypukłości 
materiałów takich jak: pasta do zębów,  ryż, wata, papierowe kulki itp. 
Fotografia: odbitki w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym w dobrej jakości 
technicznej, prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane 

Format:  Plastyka: minimum: A3 (30 cm x 42 cm) – maks.: A1 (59 cm x 84 cm) 
Fotografia: minimum 18 cm x 24 cm 

Ocena: Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas 
oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, 
samodzielność, poziom opanowania warsztatu artystycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna 
interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna. 

Nagrody: Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe  
i dyplomy pamiątkowe. Kwalifikacja do wystawy nie jest nagradzana dyplomem ani upominkiem. Wszyscy 
Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni odrębnym pismem na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, 
połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.  

Termin : Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie 
przesyłki do Młodzieżowego Domu Kultury najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. – z dopiskiem 
„KOLORY JESIENI ”. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.mdkslupsk.pl 

Adres: M łodzieżowy Dom Kultury 
ul .  Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk 
Koordynator konkursu: Jolanta Kopczak 
Dodatkowe informacje: te l .  59 842 50 52, e-mai l :  mdkslupsk@wp.pl 

Warunki 
udziału:  

Każda placówka może dostarczyć maks. 10 prac plastycznych i 10 fotograficznych wykonanych pod 
kierunkiem jednego nauczyciela. Zestawy do 3 zdjęć powiązanych w cykle będą traktowane jako 1 praca. 
PRAC NIE NALE ŻY OPRAWIA Ć. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię  
i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna). Do zestawu prac należy 

dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka  
w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) - NIE NALE ŻY 
PRZYKLEJA Ć DOKUMENTU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PRACY NA JEJ O DWROCIE 
TYLKO DOŁ ĄCZYĆ GO LUZEM!   Prace nie spełniające tych warunków nie będą oceniane. 

Uwaga: Przystąpienie  do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody 
na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w wydawnictwach promujących Galerię 
"PREZENTACJE" oraz twórczość dzieci i młodzieży. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

  Fotografia: 
I I kategoria wiekowa: 10–12 lat 
  II  kategoria wiekowa: 13–15 lat 
I III kategoria wiekowa: ponad 15 lat 
 



 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

„KOLORY JESIENI ”  
 

1. Adres szkoły/placówki 

……………………………………………………………………………………… 
2. Nr telefonu/faksu 

……………………………………………………………………………………… 
3. Adres e-mail 

……………………………………………………………………………………… 
4. Imię i nazwisko nauczyciela 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
LISTA UCZESTNIKÓW 
Imi ę i nazwisko autora, wiek , kategoria wiekowa 
 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………… 

10.  ……………………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 1 do regulaminu 
Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego 

„K O L O R Y  J E S I E N I ” 
 
 
 

Słupsk, dn. ………………………………….. 
 

 
 
 
 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

.................................................................................................................................... 

w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „K O L O R Y  J E S I E N I ”  na 

zasadach określonych w regulaminie.  

                                                                                                             

podpis rodzica / opiekuna 

                 ………………………....... 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

organizatora konkursu tj. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, zgodnie z ustawą z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 

2016.05.04), dla celów związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych 

prac w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych. 

 

 

podpis rodzica / opiekuna 

………………………… 

 
 


