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      Szanowni Państwo, Drodzy Pedagodzy i Instruktorzy, Miłe Dzieci, Droga Młodzieży, 

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ŚLADAMI URSZULKI PO 

LIDZBARKU WARMIŃSKIM. 

 

 Tematyka konkursu koresponduje z treścią przewodnika  Lidzbark Warmiński oczami dzieci.  

Narratorką jest Urszulka Charczewska córka, Anny Charczewskiej, jedyne dziecko, które mieszkało 

na Lidzbarskim zamku, oprowadza zarówno po historycznych jak i rekreacyjnych zakątkach naszego 

miasta  

  Wybierzcie dla Was najciekawsze miejsca z Lidzbarka Warmińskiego i narysujcie je. Może 

wybierzecie Hotel Krasicki, Tężnie, a może Zamek ... Decyzja należy do Was ....  

 

 Finałowa wystawa Prac Laureatów będzie otwarta i prezentowana w zabytkowym pawilonie 

letnim biskupów warmińskich – siedzibie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku 

Warmińskim. Serdecznie zapraszamy do kreatywnej pracy!  
 

Regulamin Konkursu Plastycznego Śladami Urszulki po Lidzbarku Warmińskim 2022 

 

Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie ilustracji na podstawie Przewodnika Lidzbark 

Warmiński oczami dzieci. 

 Uczestnicy mogą wybrać dowolne miejsce z Przewodnika Lidzbark Warmiński oczami dzieci. 

 Konkurs jest skierowany do 3 kategorii wiekowych: przedszkoli, klas 1-3, oraz klas 4-6. 

Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy. 

Technika prac jest dowolna (jednak prosimy nie używać materiałów sypkich, spożywczych i 

klejących). Format prac A4 lub A3.  

Każda praca musi być podpisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora 

pracy, wiek, kategorię, nazwę szkoły/placówki, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna, adresy 

kontaktowe: mailowy, telefoniczny, korespondencyjny, podpis pełnoletniego autora lub opiekuna – w 

zał. Metryczka. 

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 11 marca 2022 roku  na 

podany poniżej adres. Decyduje data wpływu. 

  
Młodzieżowy Dom Kultury 

im. Ireny Kwinto 

ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 3 

11-100 Lidzbark Warmiński 

 

Prace niepodpisane, składane, zrolowane, z podpisami na stronie głównej i przesłane po terminie nie 

będą brane pod uwagę.  

 Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim – 

towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa. 

 O dacie finału konkursu organizatorzy poinformują mailowo autorów nagrodzonych i wyróżnionych 

prac. 

 Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.  

organizatorami konkursu jest Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim, Młodzieżowy Dom 

Kultury w Lidzbarku Warmińskim oraz autorki przewodnika  

W razie pytań prosimy o kontakt  pod adresem mailowym  lw.oczami.dzieci@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie. 
 

 

 



 

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ 

Tytuł konkursu Śladami Urszulki po Lidzbarku Warmińskim 

2022 

Imię i nazwisko autora  

Wiek  

Klasa  

Nazwa i adres placówki kierującej prace na 

konkurs 
 

Opiekun  

Kontakt do nauczyciela opiekuna  (tel. e-mail)  

Adres i telefon placówki kierującej  

Oświadczenie 

 Oświadczam, że zgłoszona do konkursu plastycznego  „Śladami Urszulki po Lidzbarku 

Warmińskim 2022” praca jest wynikiem własnej twórczości 

...................................................................................................................................................................      

( imię i nazwisko uczestnika konkursu/Opiekuna/Rodzica) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została 

zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych 

osobowych 

...................................................................................................................................................................        

( imię i nazwisko uczestnika konkursu/Opiekuna/Rodzica) 

w  bazie  danych  organizatorów  konkursu  oraz  przetwarzanie  ich,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia 

konkursu oraz dalszego  wykorzystania  prac.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  

osobowych  na  zasadach określonych wyżej. Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  przez  

organizatorów  mojej  pracy  do celów  identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, 

promocyjnych, itp. oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem 

praw autorskich. 

...................................................................................................................................................................  

(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego 

rodziców /opiekunów) 

 

 

      


