
Regulamin II Powiatowego Konkursu Plastyczno-Rękodzielniczego 

                                           „MASKA KARNAWAŁOWA 2022” 

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 
 

Cele konkursu: 

• Angażowanie dzieci do działań plastyczno-rękodzielniczych w okresie ograniczonych 

możliwości spowodowanych pandemią. Stworzenie możliwości do twórczych działań i czerpania 

radości z tworzenia. 

• Zachęcanie do artystycznej ekspresji, wyrażania swoich emocji poprzez różnorodne środki 

wyrazu artystycznego. 

• Poznanie nowych technik plastycznych i rękodzielniczych zastosowanych przy tworzeniu 

masek, wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy uczestnikami oraz nauczycielami.  

• Poszukiwanie inspiracji, rozbudzanie kreatywności i pomysłowości w tworzeniu projektu oraz    

w doborze materiałów do stworzenia pracy konkursowej. 

•  Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na wystawie pokonkursowej. 
     
Zasady konkursu: 

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat z Powiatu Lidzbarskiego. 

• Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką plastyczną lub rękodzielniczą 

maski karnawałowej, lub wykonanie projektu maski karnawałowej (np. w formie rysunku). 

Czekamy na prace wykonane technikami rysunkowymi, malarskimi, rzeźbiarskimi, graficznymi, 

różnorodnymi technikami mieszanymi, z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Uwolnijcie 

swoją wyobraźnię i twórzcie oryginalne projekty! Stworzona maska nie musi być dopasowana 

wielkością do twarzy i pełnić roli użytkowej – może być również miniaturą.   

• Wykonaną pracę należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły/ 

przedszkola, numer telefonu do opiekuna prawnego lub nauczyciela prowadzącego. Należy 

dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę RODO (do pobrania ze strony 

www.mdklw.pl)  i dostarczyć do MDK w terminie do 4 lutego 2022 . UWAGA! Można również 

wysłać wyraźne zdjęcie/zdjęcia wykonanej maski na adres mdklidzbarkwarm@tlen.pl oraz 

obowiązkowo dołączyć zdjęcie lub skan wypełnionej przez rodzica zgody RODO. W wiadomości 

należy także podać dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły/przedszkola, 

numer do kontaktu. Na konkurs przyjmujemy prace zgłoszone przez placówki, a także 

zgłoszenia indywidualne.  

• UWAGA: zgoda RODO nie jest wymagana od tegorocznych uczestników WSZYSTKICH 

PRACOWNI MDK.  

•  Jury powołane przez organizatora spośród wszystkich prac wyłoni zwycięzców, przyznając 

nagrody i wyróżnienia, biorąc pod uwagę walory artystyczne pracy. Wybrane zostaną również 

najciekawsze prace, które zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Osoby 

nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu wraz 

z prezentacją wystawy pokonkursowej nastąpi do 11 lutego 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane 

na stronie Facebook placówki oraz na stronie internetowej www.mdklw.pl  

Konkurs nie przewiduje kategorii wiekowych, Jury przy ocenie pracy weźmie pod uwagę wiek 

uczestnika. 

• O sposobie odbioru nagród i dyplomów Laureaci zostaną powiadomieni 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. 

• Pytania w sprawie konkursu pod numerem telefonu (89)7673147 MDK lub 609818435 

(koordynator konkursu), e-mail mdklidzbarkwarm@tlen.pl lub guga04@interia.pl  (koordynator 

konkursu). 
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