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 REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"sTWÓRZ COŚ " 

 

Organizator 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO 
Telefon: (32) 616-17-53. 
 
Miejsce 
Klub NIKO, Jaworzno, ul. Na Stoku 14 
 
 
Terminy 

 28.04.2022 r.., godz.23.59 - ostateczny termin składania zgłoszeń do konkursu 
 13.05.2022 r.., godz. 10.00, kategoria klasy VII – VIII - wykonanie prac konkursowych 

przez uczestników w Klubie NIKO, obrady jury, ogłoszenie wyników konkursu oraz 
wręczenie nagród 

 13.05.2022 r.., godz. 17.30, kategoria dorośli - wykonanie prac konkursowych przez 
uczestników w Klubie NIKO, obrady jury, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród. 

 
 
 
Cele konkursu 

  promowanie oraz zachęcanie młodzieży i dorosłych do samodzielnej aktywności 
artystycznej 

  pobudzanie wśród młodzieży i dorosłych szeroko pojmowanych zainteresowań 
plastycznych oraz poznawanie nowych technik plastycznych 

  rozwijanie twórczego myślenia oraz zdolności manualnych 
 edukacja dzieci i dorosłych w zakresie umiejętnego i efektywnego planowania czasu wolnego 
  budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Jaworzna 
 stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat sztuki i tworzenia, a co za tym idzie – rozwój 

komunikacji i tworzenie pretekstu do rozmowy. 

 
Uczestnicy 

 NOWA KATEGORIA – osoby dorosłe (osoby, które do dnia 13.05.2022r. Ukończyły 18 
rż.) - zgłoszenia indywidualne 

 KATEGORIA MŁODZIEŻOWA - w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych klas VII - VIII z terenu miasta Jaworzna (jako uczestnika rozumie się 
reprezentanta konkretnej placówki takiej jak: szkoła podstawowa, dom kultury, klub, 
świetlica środowiskowa, parafia itd.) 

 
Temat 
Temat pracy konkursowej organizator ogłosi w dniu konkursu. Element zaskoczenia 
pozwoli na wyrównanie szans i zagwarantuje samodzielność tworzenia.   
 
Techniki 
Uczestnicy kategorii młodzieżowej zmierzą się w tegorocznej edycji z techniką kolażu 
artystycznego w formacie bliskim formatowi A4, będą pracowali na tekturze. 
Uczestnicy kategorii dorosłych będą pracowali techniką decoupage (podstawowa technika 
serwetkowa, bez spękań, past strukturalnych itp.) na tekturze introligatorskiej w formacie A3. 
O lakierowanie pracy zadba organizator. 
 
Ponadto: 
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 zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa 
do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.); 
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn,: Dz. U. 2017.0.880 ze zm.) 

 
 zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane 

 

 zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu 
 

 każda z placówek może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w kategorii 
młodzieżowej klas VII-VIII do wzięcia udziału w konkursie 

 
 o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń – osoby, które nie 

zakwalifikowały się do grupy uczestników zostaną o tym poinformowane 
 

 ze względu na niestandardową formę konkursu ilość uczestników jest ograniczona 
 

 karty zgłoszeń/skany należy przesłać na adres e-mail: kinga.jonczyk@mckis.jaworzno.pl 
lub przekazać osobiście w Klubie NIKO w godzinach 7.00 - 21.00 do dnia 28 kwietnia 
2022 r. 

 
 wszystkie materiały oraz poczęstunek zapewnia Organizator 

 
 podczas tworzenia opiekunowie nie mogą przebywać na sali konkursowej 

 
 w Klubie NIKO zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa wszystkich prac, które 

będzie można obejrzeć do 30 maja 2022r., prace konkursowe można odebrać do końca 
czerwca, po tym terminie przechodzą na własność Organizatora 

 
 jury powołane przez Organizatora w swojej ocenie kierować się będzie następującymi 

kryteriami: zgodność pracy z tematem, indywidualne i kreatywne podejście do tematu, 
zagospodarowanie przestrzeni, estetyka wykonania, rozłożenie pracy w czasie 

 
 rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie) 

 
 konkurs jest częścią projektu "Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy". 

 
 
Ramowy program konkursu: 13.05.2022r. 
 

 10.00 - 10.15 – Rozpoczęcie konkursu, powitanie uczestników, opiekunów oraz jury, 
ogłoszenie tematu pracy – KATEGORIA MŁODZIEŻ 

 
 10.30- 12.30 – Część zasadnicza konkursu, wykonanie pracy konkursowej 

przez uczestników (w tym czasie przewidziana jest przerwa oraz poczęstunek a 
opiekunowie będą mogli skorzystać z oferty warsztatów artystycznych prowadzonych w 
tym czasie przez instruktora MCKiS) 

 
 około 13.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród w KATEGORII MŁODZIEŻ 

 
 17.30 – Rozpoczęcie konkursu, powitanie uczestników oraz jury, ogłoszenie tematu 

pracy – KATEGORIA DOROŚLI 
 

 około 20.00 – zakończenie części zasadniczej konkursu, obrady jury 
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 około 20.30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród w KATEGORII DOROŚLI 

 
Organizator przewiduje dla laureatów za miejsca I, II, III nagrody rzeczowe, a dla pozostałych 
uczestników upominki. 
 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 
Klub NIKO, ul. Na Stoku 14, e-mail kinga.jonczyk@mckis.jaworzno.pl , instruktor 
odpowiedzialny za konkurs: Kinga Jończyk, tel. (32) 616 17 53 


