
                                                                     

 
                                                       

                                                          

Zapraszamy do udziału 

 w konkursie  
 

 

LAURKA DLA BABCI I DZIADKA 

                     pod honorowym patronatem  
Burmistrza Rawy Mazowieckiej Piotra Irli 

 
 
21 i 22 stycznia babcie i dziadkowie będą obchodzić swoje święto. Zachęcamy najmłodszych 

mieszkańców naszego powiatu do przygotowania okolicznościowej laurki. Będzie to 

wspaniały, bo własnoręcznie wykonany prezent dla seniora. Najciekawsze, najbardziej 

oryginalne prace nagrodzimy upominkami.  

 

Praca może mieć dowolny format. Dopuszczamy każdą technikę jej wykonania. Im praca 

ciekawsza – tym będzie miała większą szansę na nagrodę.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs skierowany jest do najmłodszych mieszkańców powiatu rawskiego. Będą oni 

oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

1. kategoria I – przedszkolaki 

2. kategoria II – uczniowie klas 0-I SP 

3. kategoria III – uczniowie klas II-III SP 

 

Jedna osoba może zgłosić TYLKO jedną pracę!  
 

Konkurs przeprowadzimy drogą on-line. Aby wziąć w nim udział należy – wykonać pracę, 

sfotografować ją i plik z rozszerzeniem „jpg” przesłać: 

- drogą mailową pisząc na nasz adres: mdkrawa@interia.pl 

- lub poprzez wiadomość na facebook’owym profilu MDK 

 

W wiadomości koniecznie prosimy podać: 

- imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer kontaktowy  

- jeśli autor jest niepełnoletni - imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem 

kontaktowym  

 

Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym aparatem/telefonem. Najlepiej sfotografować 

gotową pracę w świetle dziennym. Prosimy zwrócić uwagę na to, by widoczna na zdjęciu 

praca była WYRAŹNA.  

 

 

mailto:mdkrawa@interia.pl


Na zdjęcia Waszych prac czekamy do wtorku, 19 stycznia 2021 r. (do północy). Fotografie 

dostarczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.  

 

Powołana przez organizatora komisja oceni prace zwracając szczególną uwagę na 

pomysłowość i estetykę ich wykonania. Liczymy, że prace zostaną wykonane przez 

autorów samodzielnie.  

 

Album ze wszystkimi zgłoszonymi na konkurs pracami opublikujemy na facebook’owym 

profilu MDK – 21 stycznia. W ten sposób autorzy prac dodatkowo będą mogli zrobić swoim 

dziadkom niespodziankę.  

Wyniki konkursu podamy 22 stycznia. Lista zostanie opublikowana na naszej stronie 

internetowej www.mdkrawa.pl, a także udostępniona lokalnym mediom.  

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

             

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w mediach, 

internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i udostępnianie 

danych uczestnika przez Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie 

Mazowieckiej.  

Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów 

lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

http://www.mdkrawa.pl/

