
                     Regulamin Konkursu Plastycznego 

                                    MAGICZNA IRLANDIA 
                            W PODANIACH, BAŚNIACH I LEGENDACH 

 

                           organizowanego w ramach obchodów Dni Św. Patryka w Kaliszu 

                                       pod patronatem Konsulatu Irlandii w Poznaniu 

 

     ORGANIZATORZY:   

 Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu 

ul. Teatralna 3, www.mdk.kalisz.pl, tel.  62 767 25 21 

 Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu  

 Stowarzyszenie Pro Kalisia 

 Miasto Kalisz 

     CELE KONKURSU:  

 Przybliżenie uczestnikom konkursu podań, baśni i legend Zielonej Wyspy. 

 Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy twórczej. 

 Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży. 

     WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych miasta  

Kalisza i okolic. 

 Prace oceniane będą według kategorii wiekowych: 

-  do 9 lat 

-  10-12 lat 

-  13-15 lat 

-  powyżej 16 lat 

-  osoby niepełnosprawne bez ogr. 

 Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do  

Regulaminu. Wypełnioną kartę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej.  

Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu. 

     TERMINY: UWAGA!!! ZMIANY!!! 

 Termin nadsyłania prac do 28.02.2022 r. Prace można zostawiać na portierni MDK. 

 Otwarcie wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród odbędzie się  

16 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Galerii SZATNIA MDK.  

Wystawa trwa do 31.03.2022 r. 

 Termin wyników na stronie MDK i FB dnia 4.03.2022 r. 

     UWAGI: 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoczesne z wyrażeniem zgody na publikowanie prac 

w celach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

 Prace nagrodzone  i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność organizatora. 

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie   

i publikowanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z  

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000. 

Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, 

przyznania nagród i ogłoszenia wyników. Administratorem danych jest Młodzieżowy 

Dom Kultury w Kaliszu. 

 

http://www.mdk.kalisz.pl/


 

WZÓR 

Karta zgłoszenia pracy do Konkursu Plastycznego                                                                                                                

MAGICZNA IRLANDIA W PODANIACH, BAŚNIACH I LEGENDACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konkurs Plastyczny                                                                                       

MAGICZNA IRLANDIA W PODANIACH, BAŚNIACH I LEGENDACH                                                                                                              

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu                                                                             

ul. Teatralna 3,  tel. 62 767 25 21 

Dane autora pracy: 

Imię …................................ Nazwisko …..............................................................Wiek ….........             

Nazwa szkoły / placówki ….......................................................................................................... 

Adres …......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ................................. e-mail …..................................................................... 

Nauczyciel / opiekun ….................................................................................................................  

Zgoda: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz wizerunku 

autora pracy przez Organizatora na potrzeby w/w Konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz.1000). 

….....................................................................................................................                                                                                                         

podpis rodzica lub osoby upoważnionej 
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