
                                                                                              

                                                                    Powiatowy konkurs plastyczny 

                              „Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima” 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA”  w Pile 

Cele konkursu: 

Rozbudzanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.  

Rozwijanie wśród młodych twórców zainteresowania poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.  

Wyrażanie wartości poetyckich poprzez różnorodne formy plastyczne. 

 

Regulamin konkursu  

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu pilskiego. 

Techniki: 

- Malarstwo, rysunek, grafika. Prosimy nie przysyłać prac w technikach nietrwałych. 

Format prac: 

 - A3 

Warunki uczestnictwa: 

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę  Do pracy należy . , dołączyć tytuł utworu poetyckiego

który był inspiracją pracy plastycznej, drukowany w 2 egzemplarzach ( jeden przyklejony na odwrocie 

pracy, drugi prosimy tylko przypiąć). 

( karta zgłoszeniowa)  zawierające: imię i nazwisko autora pracy plastycznej, szkołę lub Zgłoszenie pisemne 

placówkę, klasę, telefon kontaktowy oraz zgodę rodziców/ opiekunów prawnych i nauczyciela 

przygotowującego,  na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody 

i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 18 listopada 

 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile. 2017 r. o godzinie 13.30

 Prace plastyczne prosimy nadsyłać do 03 listopada 2017 r.  

Prace nagrodzone oraz pozostałe będą do odebrania od 11 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 

Prace można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA”, ul. 

Okrzei 9, 64-920 Piła z dopiskiem Powiatowy konkurs plastyczny „Ilustracje do wierszy Jana 

Brzechwy i Juliana Tuwima” 

Informacja pokonkursowa na stronie internetowej www.mdk.pila.pl  

 

ZAPRASZAMY  

http://www.mdk.pila.pl/


 

 

Karta zgłoszeniowa(nazwa )............................................................................................................. 

 
 Nazwisko i imię ............................................................................................................. ....... 

 Szkoła(placówka)/ klasa .....................................................................................................  

 Tytuł (wiersza)..................................................................................................  

 Autor .................................................................................................................................... . 

 Telefon kontaktowy (szkoły lub n-la) ................................................................................... 

 Nazwisko n-la przygotowującego ........................................................................................  

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i jego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

w ramach powyższego konkursu  w MDK „ISKRA” w Pile. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany przez pracowników MDK „ISKRA” w Pile podczas konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem 

oraz nazwą szkoły: 

- na stronie internetowej MDK „ISKRA” w Pile 

- w mediach w celu informacji i promocji konkursu (prasa, TV) 

- w materiałach promujących MDK „ISKRA” w Pile  

 

 

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

Data, podpis matki/opiekunki prawnej                                                   Data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Zgoda nauczyciela zgłaszającego uczestnika. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku na potrzeby powyższego 

konkursu. 

                                                                                       

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

                                                                                                                    Data, podpis nauczyciela 

 

 
 


