
 
                                     CHOINKOWE DEKORACJE  2012   
                                                     VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
 

 
I. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury 
 31-526 Kraków,   ul. Grunwaldzka 5 

 tel.  12 411 67 03,  
www.mdkgrunwaldzka5.pl, email:dkgrunwaldzka@poczta.fm 

 
II. Cel konkursu: utrwalanie tradycji związanych z „Choinką” 
poprzez działania twórcze realizowane technikami plastycznymi. 

 
III. Temat: Choinkowe Dekoracje.  
 
IV. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 3 – 21 lat. 

  
V. Warunki uczestnictwa:  
 

1. Każdy  uczestnik może nadesłać jedną pracę w dowolnej technice plastycznej: np.: rysowanie, 
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, formy przestrzenne.  

2. Do każdej pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora,  adres 

 i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego.  

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji                
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie  

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy     
i przyznania nagrody.  

 
VI. Termin i warunki dostarczenia prac:  

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać   na adres siedziby Organizatora   z dopiskiem 
„Choinkowe Dekoracje” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.  

2. Prace przesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. O zakwalifikowaniu pracy nie 
decyduje data stempla pocztowego. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.  

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.  

 
VII. Zasady przyznawania nagród: 

1. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu Komisja Konkursowa.  

2. Komisję powołuje Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.  

3. Prace, które nie spełniają warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.  

4. Komisja Konkursowa przyzna wyróżnienia i nagrody oraz kwalifikacje do wystawy.                        

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

6. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.  

7. Lista laureatów zostanie zamieszczona 11 grudnia 2012 r. na stronie mdkgrunwaldzka5.pl.  

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 
11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury.  

 


