
 
 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI W KRAKOWIE 

 
 
 

I. ORGANIZATOR 
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich 
 

II. CELE KONKURSU 

 Uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Poszerzenie wiedzy o miejscach związanych z wydarzeniami 1918 r. 
w Krakowie.  

 Kształtowanie patriotyzmu poprzez formy aktywności artystycznej. 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych młodego pokolenia. 
 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych – klasy I -IV, uczestnicy 
placówek wychowania pozaszkolnego i domów kultury w wieku 6 – 10 lat. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

 Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę plastyczną. 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, 
malarstwo, grafika, kolaż) – format prac A3 (bez passe-partout). 

 Każda praca powinna być opisana – imię i nazwisko autora pracy,  
klasa lub wiek, tytuł pracy, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna 
artystycznego, telefon kontaktowy. 

 Treścią prac ma być aktualna lub wykonana na podstawie zdjęć 
historycznych ilustracja miejsca związanego z wydarzeniami 1918 r.  
w Krakowie, takich jak: 
- Willa Wisłockich –  Plac Lasoty 
- Dworzec Kolejowy w Płaszowie  
- Koszary wojskowe – Plac Niepodległości (ul. Kalwaryjska) 
- Koszary wojskowe – Zajazd pod św. Benedyktem (ul. Wielicka 2) 
- Rynek Podgórski  
- Rynek Główny – odwach przy Wieży Ratuszowej 

 Prace mogą być wykonane podczas plenerów malarskich. 



 
 
 

 Uczestnicy konkursu plastycznego mogą wziąć udział w spacerze 
Szlakiem Niepodległości w Krakowie, podczas którego poznają krótką 
historię miejsc i osób związanych z Niepodległością  
(terminy do uzgodnienia). 

 Prace nagrodzone będą ilustrować przewodnik po miejscach,  
w których rozgrywały się wydarzenia października i listopada 1918 r. 

 
 

V. KRYTERIA OCENY 

 Zgodność pracy z tematem i założeniami konkursu. 

 Samodzielność wykonania pracy. 

 Estetyka pracy, walory artystyczne. 
 

VI. TERMINY 

 Termin dostarczenia prac do organizatora – 14 maja 2018r  
(z dopiskiem Szlakiem Niepodległości w Krakowie) 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Na Wrzosach 57 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK    
www.mdkgal.edu.pl dnia 29 maja 2018 r. 

 Wystawa pokonkursowa oraz rozdanie nagród odbędzie się w czasie 
Dni Prokocimia – dnia 10 czerwca 2018 r.  
(MDK, ul. Na Wrzosach 57). 

 
Dodatkowe informacje: 
Danuta Czopik tel. 12 6583794, 720874400 
Bożena Partyła tel. 12 6550719 wew.22 

 
 
 
 

 Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu  

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów niniejszego 

konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

z dn.29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1182). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do: nieodpłatnego utrwalenia i publikacji  

wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora  

(strona internetowa, portale społecznościowe, publikacje tematyczne itp.)  

zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac  

do promocji konkursu oraz wykorzystania ich w przewodniku. 

 
 

http://www.mdkgal.edu.pl/

