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Obserwacja i wyzwania codzienności skłoniły nas do stworzenia                   

i wdrożenia nowych pomysłów, dlatego też po 25 latach organizowania konkursu 

„Moje miasto – moja miejscowość” postanowiliśmy wkroczyć z nowym 

konkursem, który obejmie szerszy obszar naszych małych ojczyzn:. „Skarby 

mojego powiatu” z tegorocznym tematem przewodnim „Impresje jesienne”. 

 Piękna kolorowa, pełna słońca jesień w Waszych miejscowościach lub też 

smutna, zapłakana deszczem, ale równie piękna niech będzie inspiracją do 

stworzenia fantastycznych prac malarskich lub rysunkowych. Obserwujcie pola, 

lasy, parki, miasta, wsie w Waszych powiatach, jak jesień zmienia je, otula paletą 

ciepłych barw, jak dojrzewają owoce i warzywa, a wiewiórki robią zapasy na 

zimę, jak spadają żołędzie i kasztany, a na drzewach złocą i czerwienią się liście.                                              
                                                           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 – 4  

&   szkoły podstawowe  –  klasy 5 – 8  

&   szkoły ponadpodstawowe 

&   szkoły specjalne 

 



 
 

Informacje dodatkowe 
 

• Termin nadsyłania prac: 

prace wykonane zgodnie z regulaminem dostarczyć do dnia 1133..1111..22002200rr..               

na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto 
ul. Poniatowskiego 3 

11-100 Lidzbark Warmiński 
 

• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora; 

• Osoby uczestniczące w konkursie zobowiązują się do wyrażenia zgody            

na dokonanie przez organizatorów rejestracji fotograficznej, filmowej prac,      

na bezpłatne zamieszczenie w publikacjach konkursowych materiałów 

informacyjnych w celu ich popularyzacji bez wypłacania honorariów 

autorskich; 

• Informacje o przyznanych nagrodach zostaną przekazane szkołom                  

i placówkom telefonicznie. 

• Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. 

Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ks.J. Poniatowskiego 3. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą 

udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem tych, które na podstawie 

umowy prowadzą działania marketingowe i reklamowe na rzecz 

organizatora. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia, 

przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych. 

• Informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej: 

  www.mdklw.pl 

• Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wystawą prac i wręczeniem 

nagród odbędzie się  28.11.2020r.  

 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia 

Organizatorzy 
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I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„SKARBY MOJEGO POWIATU” 
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