
                                                                     
               

                                Zapraszamy do udziału  

                               w konkursie plastycznym 
 

   ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA  
                                                       

Konkurs wpisuje się w obchody święta Konstytucji 3 maja. Głównym jego 

celem jest popularyzowanie wśród najmłodszych wiedzy o polskich 
symbolach narodowych i naszej historii.  

 
Proponujemy trzy kategorie tematyczne/wiekowe: 
 

1. KATEGORIA I – klasy 0-III SP: Samodzielnie narysuj i pomaluj kredkami 
lub farbami godło naszego kraju. 

 
2. KATEGORIA II – klasy IV-VI SP: Narysuj i wyklej plasteliną, kulkami z 
bibuły lub koralikami godło Polski. Możesz także zrobić wydzierankę z 

papieru lub połączyć wszystkie techniki. 
 
3. KATEGORIA III – klasy VII-VIII SP: Wykonaj  plakat propagujący Święto 

3 maja. Możesz wykorzystać symbole narodowe tj. godło, flagę, a także 
postaci związane z ustanowieniem naszej pierwszej konstytucji lub 

fragmenty dzieł malarskich nawiązujących do tego wydarzenia. Technika do 
wyboru: rysunek, praca malarska, kolaż lub grafika komputerowa. 
 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 0-VIII) z 
terenu miasta Rawa Mazowiecka i powiatu rawskiego. 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 przez wiadomość na facebook’owym profilu MDK 

 
W wiadomości koniecznie prosimy podać: 
- imię i nazwisko autora, wiek, klasę i pełną nazwę szkoły wraz z nazwą 

miejscowości  
- imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem kontaktowym  

 
 

mailto:mdkrawa@interia.pl


Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym aparatem/telefonem. Najlepiej 

fotografować gotową pracę na jasnym, jednobarwnym tle w świetle dziennym. 
Prosimy zwrócić uwagę na to, by widoczna na zdjęciu praca była WYRAŹNA.  

 
Na zdjęcia Waszych prac czekamy do poniedziałku, 26 kwietnia 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.  
 

Laureatów konkursu podamy najpóźniej do końca kwietnia. Lista zostanie 
opublikowana na naszej stronie internetowej www.mdkrawa.pl, a także 
udostępniona lokalnym mediom.  

O sposobie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
mailowo.   

 
Wszystkie zgłoszone na konkurs prace zostaną zaprezentowane na 
facebook’owym profilu MDKRawa dokładnie 3 maja 2021 roku.  

 
 
Postanowienia końcowe: 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.                                                                                                           
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. Organizator zastrzega sobie 
prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych zdjęć prac i wykorzystania 
ich w celach promocyjnych na stronie internetowej, w mediach 
społecznościowych i mediach lokalnych.  

http://www.mdkrawa.pl/

