
         

 
 

      

ORGANIZATOR 

   

   Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu 
 

CEL KONKURSU 
 

Prezentacje twórczości dziecięcej 

inspirowanej zmianami w otoczeniu, 

przyrodzie pod wpływem pór roku. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1.Konkurs składa się z czterech etapów  

o tematyce: 

 Lato 

 Jesień  

 Zima 

 Wiosna 

2.Prace konkursowe mogą być wykonane 

dowolną techniką w formacie nie 

mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 

 

3.Każda praca powinna na odwrocie 

zawierać metryczkę z imieniem  

i nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą 

placówki oraz tytułem pracy 

4.Prace zrolowane oraz formy 

przestrzenne nie będą rozpatrywane  

w ocenach konkursowych 

5.Prosimy nie oprawiać prac! 
 

 Prace konkursowe będą oceniane  

po każdym z etapów 

 Prace będą rozpatrywane w 

     kategoriach wiekowych: 

     3-4 lata oraz 5-7 lat 

 Wręczanie nagród oraz wyróżnień dla 

wszystkich laureatów poszczególnych 

etapów odbędzie się w kwietniu 2023 

roku 

 O wytypowaniu prac do wystawy oraz 

przyznaniu nagród i wyróżnień 

placówki będą informowane 

odrębnym pismem oraz na stronie 

internetowej MDK 

 Praca musi być opisana według wzoru 

karty zgłoszeniowej. Zał.1 

Rodzice muszą wyrazić zgodę na 

udział w konkursie (wystarczy 

jednorazowo na rok szkolny 2022/23). 

Listy z podpisami rodziców proszę 

dostarczyć wraz z pracami. Zał.2 

 
 
 

Prace o tematyce LATO należy 

dostarczyć do 7 października 2022 

Prace o tematyce JESIEŃ 

do 25 listopada 2022 

Prace o tematyce ZIMA 

do 24 lutego 2023 

Prace tematyce WIOSNA 

do 17 marca 2023 

 
     na adres:  

     Młodzieżowy Dom Kultury 
             ul. Teatralna 3  
              62-800 Kalisz   

            
Więcej informacji: 
www.mdk.kalisz.pl 
tel. 62 767 25 21 

 
 Uwagi końcowe:   
- Zgłoszenie do konkursu jest równoczesne z 

wyrażeniem zgody na publikowanie prac w celach 

promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów 

autorskich.  

- Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie 

przechodzą na własność organizatora. 

- Pozostałe prace można odebrać u organizatora 

imprez MDK do końca roku szkolnego 

- Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają 

zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez 

organizatora konkursu swoich danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U.2018 

poz.1000. Dane uczestników będą wykorzystywane 

w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i 

ogłoszenia wyników. Administratorem danych jest 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. 

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


 

Więcej o konkursach 

i imprezach 

na stronie: 

www.mdk.kalisz.pl 

 

 

Kontaktuj się z nami: 

magdalena.zarnecka@mdk.kalisz.pl 

tel. 62 767 25 21 

 

 

 

 

 

 

 

MDK Kalisz ul. Teatralna 3 
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