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              Młodzieżowy Dom Kultury 

      im. Ireny Kwinto 
         w Lidzbarku Warmińskim 

 

ogłasza 
 

XXXXIIVV  OOggóóllnnooppoollsskkii    

KKoonnkkuurrss  PPllaassttyycczznnyy  

„„MMoojjee  mmiiaassttoo  ––  mmoojjaa  mmiieejjssccoowwoośśćć””  
 

zz  tteeggoorroocczznnyymm  tteemmaatteemm  pprrzzeewwooddnniimm  

„„MMAAMM  TTAAKK  SSAAMMOO  JJAAKK  TTYY..  

MMOOJJEE  MMIIAASSTTOO,,  AA  WW  NNIIMM……””  
Patronat honorowy nad konkursem objął:     
 

 

      Starosta Lidzbarski 
 
     

Patronat medialny: 
 

 

                       Gazeta Lidzbarska 
 

 
Fundatorzy nagród:      
 

      Powiat Lidzbarski 
 

      Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto 
      w Lidzbarku Warmińskim 
 

 

 

 

XXIV Ogólnopolski  
Konkurs Plastyczny 

„Moje miasto – moja miejscowość” 
 



 
Kolejny raz zapraszamy do naszego konkursu, który wpisał się  w tradycję  

plastycznych zmagań. Tegoroczny temat przewodni: „Mam tak samo jak 

Ty. Miasto moje, a w nim…” jest propozycją spojrzenia na swoje 

otoczenie i ukazanie jego walorów: piękna otaczającej przyrody, 

zacisznych parków, gwarnych i ruchliwych ulic, tajemniczych zakątków, 

ciekawych obiektów współczesnych i zabytkowych. Zachęcamy również 

do malarskiej interpretacji scenek z życia mieszkańców, a także 

zaprezentowania znanych   i cenionych w Waszej miejscowości postaci 

historycznych oraz współczesnych. Tegoroczny temat zachęca do 

wędrówki, obserwacji, szukania inspiracji do artystycznych opowieści. 

Twórcza inwencja niech odkryje wspaniały świat małych i dużych 

polskich miast, miasteczek i wsi. 

                                              Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów. 
 

Cele konkursu 
 

 Uświadomienie dzieciom i młodzieży wartości i przynależności 

do ich „małych ojczyzn”. 

 Propagowanie wśród młodego pokolenia poczucia tożsamości 

lokalnej. 

 Umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju kreatywności  

oraz  umiejętności  plastycznych. 
 

Warunki konkursu 
 

 uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 4 do 19 lat; 

 kolorowe prace wykonane dowolną techniką (bez technik 

przestrzennych) formatu dużego bloku powinny być podpisane 

zgodnie z załączoną do regulaminu kartą informacyjną; 

 nie należy oprawiać prac w passe-partout; 

 prace składane, rolowane, przesyłane po terminie nie będą brane 

pod uwagę; 

 Komisja dokona oceny rysunków w następujących kategoriach:             
 

&   przedszkolaki 

&   szkoły podstawowe  –  klasy 1 – 3  

&   szkoły podstawowe  –  klasy 4 – 6  

&   szkoły podstawowe  –  klasy 7 – 8 i szkoły gimnazjalne 

&   szkoły ponadpodstawowe 

 

 

Informacje dodatkowe 
 

 Termin nadsyłania prac: 
prace wykonane zgodnie z regulaminem dostarczyć do dnia 

1166..1111..22001188rr.. na adres: 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 
 im. Ireny Kwinto 

ul. Poniatowskiego 3 
11-100 Lidzbark Warmiński 

 

 przesłane prace przechodzą na własność organizatora 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania  

i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich 

 informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie 

internetowej: 
 

  www.mdklw.pl 
 

Informacje o przyznanych nagrodach zostaną przekazane  

szkołom i placówkom telefonicznie. 
 

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wystawą prac  

i wręczeniem nagród odbędzie się  01.12.2018r. o godz. 1100 

 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia 

Organizatorzy 

 

 

 
 


