
Organizator: 

                                Młodzieżowy Dom Kultury 

                                      im. Ireny Kwinto               

                               w Lidzbarku Warmińskim 

 

 Współorganizator konkursu: 

                                 Warmińsko-Mazurskie  

                   Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie  

                        z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim 
 

 

Patronat honorowy nad konkursem objął:     
 

                

                     Starosta Lidzbarski       

 

 

 

Fundator nagród: 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci    

i młodzieży,  rozwijanie umiejętności artystycznego przekazu tematyki 

konkursu, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych oraz 

kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności twórczej. 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół 

specjalnych oraz placówek na terenie powiatu lidzbarskiego.  

Warunki konkursu:   

1. Technika prac dowolna (bez prac przestrzennych, wykonanych          

z materiałów sypkich i spożywczych) 

2. Format prac nie większy niż A3.  

3. Prace wykonane techniką komputerową do formatu A4. 

Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie 

(imię, nazwisko autora, placówka i jej adres, nr telefonu) i przesłane do 

dnia 5 października 2018r. (decyduje data wpływu) na adres: 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 

im. Ireny Kwinto 

ul. Poniatowskiego 3 

11-100 Lidzbark Warmiński 
Ocena prac: 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

1) szkoły ponadpodstawowe 

2) szkoły specjalne 



 

Informacje dodatkowe: 

1. Przy ocenie konkursowej prace rolowane nie będą brane pod uwagę. 

2.  Prace zbiorowe nie będą brały udziału w ocenie konkursowej. 

3.  Prac nie należy oprawiać w passe-partout. 

4.  Prace przechodzą na własność organizatora. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania                       

i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów 

autorskich. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu wraz  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych 

konkursu. 

7. Informacje o konkursie zostaną przesłane do placówek lub 

dostarczone osobiście przez organizatora oraz dostępne będą na 

stronie internetowej www.mdklw.pl  

Ogłoszenie wyników: 

Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wystawą i wręczeniem 

nagród odbędzie się 19 października 2018r. w Lidzbarskim Domu 

Kultury. O godzinie uroczystości osoby nagrodzone i wyróżnione 

zostaną powiadomione telefonicznie.                       

                            

                     Zapraszamy i życzymy powodzenia 

                                 

                                      Organizatorzy 
 

                                                                  

         Powiatowy Konkurs Plastyczny 

    

        „TAK WIDZĘ NIEPODLEGŁOŚĆ”  
 

1918  
 

                                               2018  

 

R E G U L A M I N 

 

 

http://www.mdklw.pl/

