
REGULAMIN KONKURSU
Powidoki z MegaBabką

1. Konkurs organizowany jest przez:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w 
Poznaniu we współpracy z Inicjatywą Mamy Głos

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wiek 13 – 19 lat).

3. Celem konkursu jest:
A. rozbudzenie kreatywności i wyobraźni,
B. zainteresowanie współczesnymi nurtami sztuki,
C. zgłębienie tematu wizerunku kobiety w sztuce,
D. stworzenie możliwości prezentacji różnych postaw i zdolności uczniów.

4. Przedmiotem oceny konkursowej będzie:
a) praca na papierze wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A-3, 
płaska lub przestrzenna,
b) fotografia w formacie A-4 (wydruk)

5. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. (Praca w formie dyptyku, tryptyku jest 
rozumiana jako jedna.) Każda praca może mieć wyłącznie jednego autora.

6. Terminem dostarczania prac jest 21 luty 2017.

Każdą pracę prosimy na odwrocie opisać:
imię i nazwisko
wiek uczestnika
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą nr i adres szkoły
tel. kontaktowy opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
ramach konkursu

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac 
niespełniających warunków konkursu. Własność przyniesionych prac 
przechodzi na organizatora konkursu.

Jury powołane przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz 
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 ogłosi swój werdykt w terminie do 1 marca 
2017 roku.   Ogłoszenie wyników oraz zaproszenie na WYSTAWĘ 
POKONKURSOWĄ zamieszczone będzie na stronie: 
MDK1  www.mdk1.pl i MDK2 www.mdk2.pl oraz www.mamyglos.weebly.com

WYSTAWA POKONKURSOWA odbędzie się 16 marca, w MDK nr1, ul. Droga 
Dębińska 21 w Poznaniu

http://www.mdk2.pl/
http://www.mdk1.pl/


8. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z pobytem oraz przyjazdem 
uczestników na Wystawę Pokonkursową.

9. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę wybór i sposób interpretacji 
tematu, właściwy dobór środków artystycznego wyrazu oraz koncepcję 
realizacji plastycznej / fotograficznej. Werdykt jury jest jednoznaczny i 
niepodważalny.

10. Złożenie pracy do konkursu oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków 
niniejszego regulaminu. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać 
ocenianie jury.

Prace zabezpieczone na czas przesyłki nadsyłać należy na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

ul. Droga Dębińska 21

61-555 Poznań

z dopiskiem Powidoki 2017

11. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów 
fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji 
oraz innych mediach reklamujących konkurs i wystawy. Udział w konkursie jest 
równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
 a.jankiewicz@mdk1.nazwa.pl

mailto:p.szydlowski@mdk1.nazwa.pl

