
 

BARWNA  HISTORIA BRACTWA  KURKOWEGO 

                                          Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
PATRONAT: MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA  

ORAZ ZJEDNOCZENIE KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

                                                                                                  R E G U L A M I N 

I. Organizatorzy:   

- Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5  
- Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie, ul. Francesco Nullo 23. 
 

II. Cel konkursu: 
- Wzbogacenie zainteresowań dzieci i młodzieży historią i sztuką, poznawaniem różnorodnych technik 
plastycznych oraz rozwijaniem kreatywności i wyobraźni. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Wiek uczestników konkursu: od 6 do 21 lat. 
 

2. Format pracy: A3 
 

3. Termin nadsyłania prac: do 08.01.2018r. 
 

4. Dowolna technika plastyczna płaska (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane). 
 

5. Prace muszą być zaopatrzone w informację załączoną trwale  na odwrocie wypełnioną drukowanymi 

literami: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego lub 

prawnego oraz mail i nr tel. do kontaktu oraz oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego, że zgadza się na 

udział dziecka w Konkursie i warunki Regulaminu Konkursu (zał. nr 1). Nie można nadsyłać prac 

zbiorowych.  
 

6. Ogłoszenie werdyktu konkursu odbędzie się 18 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 38 w Krakowie 

przy ulicy Francesco Nullo 23 na Uroczystej Akademii z okazji Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 38 

im. Bractwa Kurkowego w Krakowie. 
 

7. Jury powołane przez Organizatora przyzna: I, II, III miejsca,  wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy. 

Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani do 

wystawy dyplomy. 
 

8. Lista osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy opublikowana zostanie w 

dniu 15. 01.  2018 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury wwwmdkgrunwaldzka5.pl  

Komunikaty Konkursowe oraz informacje o wynikach podajemy wyłącznie na stronie internetowej. 
. 

9. Prace należy nadsyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5. Prace 

nadesłane po terminie nie będą oceniane. Nie decyduje data stempla pocztowego. 
 

10. Prosimy o przemyślany udział w Konkursie, ponieważ nie zwracamy prac. 
 

11. Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się w dniu ogłoszenia wyników tj. 18 stycznia 2018r. w Szkole 

Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie 
 

12. Nagrody nieodebrane w dniu finału Konkursu można odbierać do dnia 11 lutego 2018 r. w sekretariacie 

MDK przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie. Po tym terminie możliwa jest wysyłka wyłącznie dyplomów 

po uzgodnieniu z Organizatorem ( Tel 12 411 67 03) do 28 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje: tel. 12 

411 67 03 
 
 

          

 

http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/


 

 

 

                                  ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO                        Zał.  nr 1 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „BARWNA 

HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO” danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          

(imię i nazwisko,  wiek,  szkoła, miejscowość) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).   

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy, umieszczanie i prezentowanie wizerunku 

mojego dziecka na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji 

Konkursu.    

………………………………….    …………………………             ………….…………………………………..……………………….  

Miejscowość i data                                                                            Podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 


