
Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

„SKARBONKA” 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 

Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków, tel. 12 411 67 03, www.mdkgrunwaldzka5.pl.  

 

2. W Konkursie mogą brad udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajęd placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic, 

domów kultury. 

 

3. Praca konkursowa powinna byd wykonana z dowolnego rodzaju  gliny,  może byd szkliwiona 

oraz zdobiona. 

 

4. Praca powinna byd zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu i 

opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), imię i nazwisko opiekuna 

artystycznego, telefon i adres mailowy. Opis powinien byd dobrze przymocowany. 

 

5. Z jednej placówki można nadesład maksymalnie pięd prac. 

 

6. Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest równoznacznie  jako oświadczenie, 

że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i 

osobistych praw autorskich.  

 

7. Prace na Konkurs powinny byd nadesłane na adres Organizatora (Młodzieżowy Dom Kultury, 

ul. Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków) do dnia 24 marca 2011 r. (nie decyduje data stempla 

pocztowego). 

 

8. Finał konkursu odbędzie się 1 kwietnia 2011 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

9. Jury Konkursu przyzna trzy nagrody (I, II, III) w trzech kategoriach wiekowych: I (kl. I-III 

szkoły podstawowe), II (kl. IV-VI, szkoły podstawowe) oraz III (gimnazjum i wyżej). 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród (lub przyznania ich w 

ograniczonej ilości) w przypadku słabego poziomu nadesłanych prac. 

 

11. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach droga mailową bądź telefoniczną. Informacja o 

wynikach Konkursu będzie dostępna również na stronie internetowej Organizatora. 

 

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo w celach promocji do wykorzystania 

zgłoszonych do Konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia oraz w przypadku 

otrzymania nagrody lub wyróżnienia przez uczestnika na publikację jego imienia i nazwiska 

http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/


oraz autorskiej pracy na łamach mediów oraz w publikacjach związanych z konkursem bądź 

Młodzieżowym Domem Kultury. 

 

13. Nadesłane prace można odebrad osobiście tylko do 8 kwietnia 2011 r. w sekretariacie MDK. 

Po tym terminie prace przechodzą na własnośd  Młodzieżowego Domu Kultury. 

 

14. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela pan Jakub Wajdzik ( nr tel. 12 411 67 03).  


