
 

Informacje dodatkowe: 

 
24 listopada 2012 roku, Ogólnopolski Konkurs  
im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest” uzyskał Certyfikat 
o numerze 53/2012 przyznający status Marki Lokalnej. 
 

 

 

 

Termin nadsyłania prac na konkurs: 

prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 

05.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
 

MDK im. Ireny Kwinto 
ul. Poniatowskiego 3 

11-100 Lidzbark Warmiński 

- nie należy oprawiać prac plastycznych w passe-partout; 
- prace literackie z błędami ortograficznymi  i stylistycznymi nie będą brane pod    
   uwagę; 
- przesłane prace przechodzą na własność organizatora;              

       - udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu; 
- 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; 
- 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 przyznanych nagrodach zostaną przekazane szkołom i placówkom 
telefonicznie. 
- Informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej:  www.mdklw.pl 

 
     - Uroczyste zakończenie konkursu planowane jest na dzień  27.03.2021r.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.mdklw.pl/


 
 
 
Organizator:            

 

                                 Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Ireny Kwinto 

                         w Lidzbarku Warmińskim  
 

 

            Tegorocznym tematem przewodnim w XXV edycji konkursu,  
do którego będziecie tworzyć swoje prace plastyczne i literackie jest: 
„Podróż po wirtualnym świecie bajki”. Bajki i bajeczki oglądane 
w smartfonach, tabletach, laptopach, na różnych kanałach 
telewizyjnych. Dzisiejszy świat daje nieograniczoną możliwość 
dotarcia do ulubionych bohaterów i postaci, które inspirują, są 
wzorem do naśladowania, niosą pomoc, pozytywne wartości, 
przynoszą uśmiech i radość. Przedstawcie nam swoich ulubionych 
bohaterów z kreskówek telewizyjnych, z YouTuba, programów 
komputerowych. Pokażcie  pędzlem, kredką, pastelą świat, który jest 
Wam bliski, który odwiedzacie codziennie. Na prace pełne pasji          
i artystycznego wyrazu czekamy z niecierpliwością i życzymy 
sukcesu. 

 

 

       Honorowy patronat nad konkursem objął: 

 

        Starosta Lidzbarski 

 

      

                                               Patronat medialny:          
                         

            Gazeta Olsztyńska 
        

 

Ogłaszamy dwa konkursy: 

 

    I – Konkurs plastyczny  
   

   -   technika prac dowolna (bez prac wykonanych z materiałów sypkich  

          i spożywczych); 

    -    rysunek wykonany ołówkiem 

   -    rysunek wykonany grafiką komputerową (wyjątkowo format A4); 
   -   format prac nie większy niż A3; 
   -   prace rolowane, składane, nie będą brane pod uwagę; 

   -   nie będą brane pod uwagę prace zbiorowe 
 

ocena w pięciu grupach wiekowych: 
                                                     

      &  przedszkolaki                                            & szkoły ponadpodstawowe 

     &   szkoły podstawowe –  klasy  1 – 4            & szkoły specjalne 

     &   szkoły podstawowe –  klasy  5 – 8       

 

 

 

     II – Konkurs literacki 
 

         -   autorski, krótki utwór literacki, nigdzie niepublikowany w formie      
       opowiadania, baśni lub bajki;                                                          
         -   krótki utwór literacki, inspirowany utworami pani Ireny lub      
       podaniami ludowymi Warmii; 
         -   wiersz (maksymalnie trzy wiersze jednego autora); 

    -   mile widziane prace pisane ręcznie 
              
               ocena w trzech grupach:  

    
     &  szkoły podstawowe – klasy  1 – 4               &  szkoły ponadpodstawowe 

     &  szkoły podstawowe – klasy  5 – 8        


