
MIEJSKI  DOM  KULTURY 
im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Rawie Mazowieckiej 
zaprasza do udziału w 

 

   

 

 

pod honorowym patronatem burmistrza Rawy Mazowieckiej Piotra Irli 

  
 

Interpretacja tematu dowolna. Praca może przedstawiać świąteczną scenkę lub 

portret, ale obowiązkowo musi pojawić się na niej postać głównego bohatera 

konkursu – św. Mikołaja. 

 

Uczestnicy plastycznej zabawy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

I – klasy 0-II – zadanie: RYSUNEK (użyj kredek, farb, pasteli itp.) 

II – klasy III-V – zadanie: KOLAŻ (połączenie różnych technik z wykorzystaniem 

kolorowego papieru, plasteliny, bibuły, sznurka, waty itp.) 

III – klasy VI-VIII – zadanie: PRACA PRZESTRZENNA (technika dowolna) 

 

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!  

 

Prace muszą zostać wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu, co ważne 

– bez użycia gotowych elementów! Liczy się pomysł i oryginalne wykonanie! 

  

Termin przyjmowania prac upłynie 1 grudnia 2020 r. o północy.  

 

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. 

 

Najlepiej sfotografować gotową pracę na jasnym, jednobarwnym tle w świetle 

dziennym. Prosimy zwrócić uwagę na to, by widoczna na zdjęciu praca była 

WYRAŹNA. 

 

mailto:mdkrawa@interia.pl


W wiadomości koniecznie prosimy podać: 

- imię, nazwisko i wiek autora, klasę i pełną nazwę szkoły  

- imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem kontaktowym  

 

 

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. 

 

 

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

Konkurs zostanie podsumowany w Mikołajki - 6 grudnia 2020 roku. 

 
 

 

 


