
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

X EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ” 
 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE - ZAWODZIE” 

W KATOWICACH 
 
 

1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
w Katowicach. 

 
2) Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym wyrażenia 

własnej osobowości w przedstawionych pracach, rozwinięcie ich możliwości 
ekspresji, otwarcie na nowe formy działania twórczego i upowszechnienie 
ich talentu plastycznego i konstruktorskiego oraz poszerzenie horyzontów 
myślowych i możliwości percepcji, a także uwrażliwienie społeczeństwa 
lokalnego na problemy dzieci niepełnosprawnych oraz ich potencjał twórczy  
– pośrednio zaś propagowanie idei wspólnego tworzenia dóbr kulturowych  
i czynne włączenie się w upowszechnianie szeroko rozumianej kultury 
wszelkich grup społecznych bez względu na różnice społeczne, zdrowotne, 
wiekowe i inne. 

 
3) Miejsce finału konkursu:  

Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” – Dział 
„Zawodzie”, Katowice ul. Marcinkowskiego 13a 

 
4) Finał konkursu, otwarcie wystawy, wręczenie nagród odbędzie się w dn. 

17.05.2018 r. o godzinie 10:00. 



 

6) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie  
i umysłowo w wieku 7-18 l., pozostających pod opieką śląskich ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych. 

 

7) Konkurs składa się z dwóch części – indywidualnej i grupowej. 

 
8) Organizator nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w jednej – wybranej 

części konkursu – obydwie części konkursu są integralne i uzupełniają się 
wzajemnie, co pozwala zachować konsekwencję i logiczność oceny prac. 

 
9) Pierwsza część konkursu zakłada składanie prac indywidualnych, 

wykonanych przez dzieci dowolną techniką płaską lub przestrzenną  
w formie nie przekraczającej wymiarów A1 (70x50 cm) – praca powinna 
przedstawiać podróż marzeń – wymarzone miejsce lub przebieg podróży – 
nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 10.05.2018 r. 

 
10) Druga część konkursu zakłada wykonanie przez grupę dzieci pracy 

zbiorowej (1 z każdego ośrodka) w formie przestrzennej o dowolnych 
wymiarach, wykonanej techniką dowolną pracy przedstawiającej wymarzony 
pojazd, którym grupa mogłaby się wybrać w „podróż marzeń” (do 
wykonania pojazdu mogą zostać użyte dowolne materiały i przedmioty – 
należy jednak zwrócić uwagę na możliwość ekspozycji pojazdu – pojazd 
musi być stabilny i wykonany solidnie) – nieprzekraczalny termin składania 
prac upływa z dniem 10.05.2018 r. 

 
11) Karty zgłoszeń powinny być wypełnione czytelnie i wyraźnie – powinny 

również zawierać wszystkie wymagane dane oraz wyraźne pieczęcie placówki 
oraz podpis i pieczęć dyrektora placówki zgłaszającej uczestników. 

 
12) Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń należy składać w biurze Działu 

„Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach 
przy ul. Marcinkowskiego 13a, lub przesyłać na adres: 40-233, Katowice, ul. 
Marcinkowskiego 13a z dopiskiem „PODRÓŻ MOICH MARZEŃ” (liczy 
się data dostarczenia do placówki). 

 
13) Wszystkie prace konkursowe (zarówno indywidualne jak i grupowe) powinny 

być podpisane w sposób czytelny i widoczny– w opisie powinny zawierać się 
następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko, wiek, placówka 
macierzysta oraz imię i nazwisko opiekuna grupy. 

 
14) Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

 
15) Jury konkursowe jest niezależne i niezawisłe – decyzje jury konkursowego 

oraz organizatora są niepodważalne i nie podlegają zmianom, bez względu 



 

na indywidualne upodobania opiekunów i członków grup biorących udział  
w konkursie. 

 

16) Organizator  nie  pokrywa  kosztów  podróży  uczestników  konkursu. 

 

17) Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej przez 
placówkę karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu. Karta 
dostępna jest na stronie internetowej: www.mdkbogucice-zawodzie.pl 

 
 
 

18) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

 
19) Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dokumentację 

zdjęciową i filmową w celu nieodpłatnego wykorzystania jej do promocji 
wydarzenia oraz działalności MDK. 
 

20) Placówki zgłaszające uczestników zobowiązują się do odebrania prac 
biorących udział w konkursie do końca czerwca 2018 r. W przypadku 
przekroczenia terminu prace przechodzą na rzecz organizatora. 

 
21) Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii 

regulaminowych udziela biuro Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu 
Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 13a, tel. 
32/255-32-44. 

 
 
 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: 
Aleksandra Śmigielska  
aleksandra.smigielska@mdkbogucice-zawodzie.pl   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„PO PODRÓŻ MOICH MARZEŃ” 

Placówka Zgłaszająca Ilość osób Osoba odpowiedzialna Podpis i pieczęć dyrektora 
(nazwa, adres, telefon, adres biorących udział /opiekun grupy placówki 

e-mail, fax) w konkursie   

    

 

DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU:  

Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Wiek 

1.    

    

2.    

    

3.    

    

4. ……………………..   

    

5.    

    

6. ……………………………………………..   

    

7.    

    

8.    

    

9.    

    

10.    

    
 

TYTUŁ PRACY ZBIOROWEJ:  

 
ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 r. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. NR 133, POZ 883) 
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU 
ZGŁOSZENIOWYM DLA POTRZEB ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”.  
WYRAŻAM ZGODĘ NA REJESTRACJĘ FILMOWĄ I ZDJĘCIOWĄ W CELU NIEODPŁATNEGO WYKORZYSTANIA 
JEJ W PROMOCJI WYDARZENIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI MDK „BOGUCICE-ZAWODZIE” W KATOWICACH. 
ZAPOZNAŁEM /ŁAM SIĘ I PRZYJĄŁEM/ŁAM DO REALIZACJI REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”. 

 
....................................... 

Podpis opiekuna grupy 


