
Regulamin III Powiatowego Konkursu Plastyczno-Rękodzielniczego
                                           „MASKA KARNAWAŁOWA 2023”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim
Cele konkursu:
● Angażowanie dzieci do działań plastycznych i rękodzielniczych. 
● Stworzenie możliwości do wyrażania się poprzez sztukę i czerpania radości z tworzenia.
● Zachęcanie do twórczej ekspresji, stosowania różnych środków wyrazu artystycznego.
● Poznanie  nowych  technik  plastycznych  i  rękodzielniczych, wymiana  doświadczeń
artystycznych pomiędzy uczestnikami oraz nauczycielami. 
● Poszukiwanie inspiracji, rozbudzanie kreatywności i wyobraźni twórczej.
●  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 maski karnawałowej dowolnych rozmiarów,
wybraną  techniką  plastyczną  lub  rękodzielniczą,  w  formie  przestrzennej  lub  płaskiej
wykonanej  np.  na  papierze,  płótnie,  kartonie,  tkaninie  lub  innych  podłożach  (techniki
malarskie, rysunkowe, kolaż itp). Zgłoszone prace oceniane będą w dwóch  kategoriach:  
1. Prace przestrzenne 2. Projekty na płaszczyźnie.
●  Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców przyznając:
● NAGRODY 
● WYRÓŻNIENIA 
● KWALIFIKACJE DO WYSTAWY 
● NAGRODĘ SPECJALNĄ - dla  autora  pracy,  która  w formie  graficznej  pojawi  się  na
dyplomach laureatów i będzie stanowiła logo tegorocznej edycji konkursu.  Komisja przyzna
nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo
innego podziału nagród. Przy ocenie prac będzie brany pod uwagę wiek uczestnika i walory
artystyczne pracy. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace
nagrodzone i  wyróżnione zostaną  wyeksponowane w ,,Galerii  w Oknie" (w miesiącu lutym),
natomiast  prace  zakwalifikowane  do  wystawy  zostaną  przedstawione  na  wirtualnej  wystawie
pokonkursowej, podczas ogłoszenia wyników konkursu  w dniu 15 lutego na stronie Facebook.
●  Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Nagrody i  dyplomy  Laureatów z  Lidzbarka  Warmińskiego  zostaną  dostarczone  do placówki
zgłaszającej  uczestnika,  natomiast  do  Laureatów  spoza  Lidzbarka  Warmińskiego  nagrody
i dyplomy zostaną wysłane pocztą (na adres placówki zgłaszającej).
● Wykonaną pracę należy opisać na odwrocie drukowanymi literami: imię, nazwisko, wiek,
nazwa  placówki,  numer  kontaktowy do  opiekuna  prawnego  (zgłoszenia  indywidualne)  lub
nauczyciela zgłaszającego ucznia. Do pracy należy dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego
zgodę RODO, która jest do pobrania ze strony www.mdklw.pl (zakładka KONKURSY).
●  Termin dostarczenia prac mija 8 lutego 2023 r.
● Na  konkurs  przyjmujemy  prace  zgłoszone  przez  placówki,  a także  zgłoszone
indywidualnie. 
● 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 sekretariat MDK e-mail
mdklidzbarkwarm@tlen.pl , guga04@interia.pl  (koordynator konkursu).


