
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W BYDGOSZCZY 
ORAZ 

PRZEDSZKOLE 66 W BYDGOSZCZY
OGŁASZAJĄ

  I OGÓLNOPOLSKI KONKURSU ARTYSTYCZNY„KAPELUSZNIK”    

REGULAMIN UCZESTNICTWA
Niniejszy regulamin, określa warunki uczestnictwa w I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

ARTYSTYCZNYM „KAPELUSZNIK”.

ORGANIZATORZY KONKURSU 
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 ul. St. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel. 52 373 17 95, e-mail:

mdk2jordan@poczta.onet.pl, www.mdk2.bydgoszcz.pl 
oraz

Przedszkole nr 66
ul. Gabrieli Zapolskiej 16,85-159 Bydgoszcz,tel/fax 52 379 53 99

E-mail: pp-66@wp.pl 
KOORDYNATOR, KONTAKT, PYTANIA: 
Marlena Zabłocka email: ceramikamdk2byd@wp.pl; TEL. 602-38-38-77

TYTUŁ KONKURSU: "Kapelusznik – magiczny świat zwierząt i roślin" Jako tytuł przewodni stanowiący 
początek podróży do krainy wyobraźni, poszukiwań oraz czerpania inspiracji ze świata zwierząt i roślin, 
również tych fantazyjnych. 

CEL KONKURSU 
• motywowanie uczestników do rozwijania pasji artystycznych, 
• rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ceramiki,
• wymiana doświadczeń z zakresu zdobienia oraz formowania ceramiki,
• prezentacja  dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dziedzinie ceramiki,
• rozwijanie zainteresowań światem zwierząt i roślin.

TECHNIKA: ceramika – szkliwiona, biskwitowa, malowana

FORMAT PRACY: dowolny

mailto:pp-66@wp.pl
mailto:ceramikamdk2byd@wp.pl


KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW,  ILOŚC NAGRÓD W KATEGORIACH
WIEK UCZESTNIKA MIEJSCA WYRÓŻNIENIA

4-6 LAT I, II, III 2

7-9 LAT I, II, III 2

10-12 LAT I, II, III 2

13-15 LAT I, II, III 2

16-18 LAT I, II, III 2

DOROŚLI Z WTZ, DOROŚLI 
AMATORZY

I, II, III 2

TERMINY:
– NADSYŁANIE PRAC do 24.05.2019, liczy się termin dostarczenia pracy.
– MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 
ul. St. Leszczyńskiego 42 
85-137 Bydgoszcz 

– WYSTAWA POKONKURSOWA
 04.06.2019 GODZ. 16:00  MDK NR 2

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– wykonanie pracy samodzielnie
– 1 uczestnik może przesłać 1 pracę
– praca musi być wypalona
– praca musi być opisana  czytelnie zgodnie ze wzorem, opis musi umożliwiać identyfikację uczestnika

WZÓR OPISU:
imię i nazwisko autora.........................................
wiek autora ..............................
nazwa, adres, e-mail i telefon placówki.........................................................
imię i nazwisko nauczyciela/instruktora....................................................... 

– wypełnienie i przesłanie razem z pracą karty uczestnika oraz oświadczeń (załącznik)
– dostarczenie pracy w terminie do 24.05.2019
– paczka powinna być opisana: "I Ogólnopolski konkurs arytstyczny KAPELUSZNIK" 
– W PACZCE POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ LISTA ZBIORCZA UCZESTNIKÓW,
– placówki zgłaszające uczestników prosimy o przesłanie zbiorczej listy również  na adres    e-mail:  

ceramikamdk2byd@wp.pl
INFORMACJE DODATKOWE:

– nadesłane do Organizatorów prace przechodzą na ich własność i nie podlegają zwrotowi ,
– prace nadesłane po terminie mogą zostać zakwalifikowane do wystawy,
– oceny prac dokonuje komisja konkursowa, wyłaniając najlepsze prace w każdej kategorii,  
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody bądź wyróżnienia w danej kategorii, 

zdyskwalifikowania prac z niepełnymi danymi oraz prac niespełniających wymogów formalnych, 
– sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy, 
– po posiedzeniu komisji konkursowej protokół zostanie umieszczony na stronach internetowych 

Organizatorów,
– o wynikach konkursu Organizatorzy informują poprzez umieszczenie protokołu z posiedzenia jury na 

stronach internetowych, 
– nagrody mogą zostać przesłane na koszt uczestnika po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem 

konkursu,
– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prace zniszczone podczas transport.
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