
 

 
 

OGÓLNOPOLSKIEGO

 
 

I ORGANIZATOR 
1. Organizatorem ogólnopolskiego 

Dom Kultury ,,Muflon”, mający swoją siedzibę przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze 
Sobieszowie. 

 
II CEL I TEMATYKA KONKURSU

2. Ogólnopolski konkurs plastyczny 
ludzi do tworzenia oraz 
do swobodnego ukazywania przygód ich świadomości poprzez sztukę. Jest inspiracją, 
by z odwagą zaprezentować ukryte dotąd przed wzrokiem innych obszary ich wewnętrznych 
światów, gdzie piękno i  zgroz
znać poprzez akt twórczy, który jest również intymną rozmową z sobą samym.

 
III CZAS TRWANIA KONKURSU

3. Konkurs trwać będzie od 
 

IV UCZESTNICY 
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i 

na trzy  grupy wiekowe: 
 

V ZGŁASZANIE PRAC 
5. Każdy uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu kilka prac.
6. Indywidualne uczestnictwo 

należy wpłacić na konto bankowe MDK Muflon: nr konta Millenium Bank 75 1160 2202 0000 
0000 4575 6003, tytułem: akredytacja konkurs plastyczny, imię i nazwisko uczestnika.

7. Uczestnictwo pracowni plast
jest objęte akredytacją w wysokości 20 zł
MDK Muflon: nr konta Millenium Bank 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003
akredytacja, konkurs pla

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opłacenie akredytacji.
9. Format pracy: maksimum A3, technik
10. Termin dostarczenia prac
11. Na odwrocie każdej pracy nale

opiekun artystyczny. 
12. Prace należy nadsyłać na adres:

Jelenia Góra, z dopiskiem:
„Muflon”. 

 
VI OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

13. Wszystkie prace nadesłane do konkursu oceni 
14. Jury dokona oceny po zakończeniu konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną

i oryginalność nadesłanych
15. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce. 
16. Jury wybierze również prace wyróżnione 
17. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestni
18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
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REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIAT MOJEJ WYOBRAŹNI” 
6. edycja 

ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Świat mojej wyobraźni”
Dom Kultury ,,Muflon”, mający swoją siedzibę przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze 

II CEL I TEMATYKA KONKURSU 
onkurs plastyczny „Świat mojej wyobraźni” ma na celu inspirowanie młodych 

tworzenia oraz wyrażania siebie. Zachęca jego uczestników i uczestniczki 
swobodnego ukazywania przygód ich świadomości poprzez sztukę. Jest inspiracją, 

odwagą zaprezentować ukryte dotąd przed wzrokiem innych obszary ich wewnętrznych 
światów, gdzie piękno i  zgroza przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne nagle daje o sobie 
znać poprzez akt twórczy, który jest również intymną rozmową z sobą samym.

III CZAS TRWANIA KONKURSU 
Konkurs trwać będzie od  13 stycznia do 28 lutego 2020. 

ny jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16
:  (5 – 7 lat), (8 – 12 lat) oraz (13 – 16 lat). 

Każdy uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu kilka prac. 
czestnictwo w konkursie jest objęte akredytacją w wysokości 5 zł

wpłacić na konto bankowe MDK Muflon: nr konta Millenium Bank 75 1160 2202 0000 
, tytułem: akredytacja konkurs plastyczny, imię i nazwisko uczestnika.

plastycznych domów kultury i szkół, które zgłaszają prace zbiorowo,
jest objęte akredytacją w wysokości 20 zł, którą to kwotę należy wpłacić na konto bankowe 
MDK Muflon: nr konta Millenium Bank 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003
akredytacja, konkurs plastyczny, nazwa placówki. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opłacenie akredytacji. 
Format pracy: maksimum A3, technika wykonania pracy: dowolna, lecz nie 
Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 28 lutego 2020. 

pracy należy nakleić czytelną informację: autor, adres, wiek, telefon, 

Prace należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury ,,Muflon”, ul. Cieplicka 172
dopiskiem: „Świat mojej wyobraźni” lub złożyć osobiście 

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
nadesłane do konkursu oceni Jury powołane przez Organizatora

Jury dokona oceny po zakończeniu konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną
oryginalność nadesłanych prac. 

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości wyróżnień Jury zdecyduje podczas obrad.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 marca 2020. 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Świat mojej wyobraźni” jest Miejski 
Dom Kultury ,,Muflon”, mający swoją siedzibę przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze – 

ma na celu inspirowanie młodych 
wyrażania siebie. Zachęca jego uczestników i uczestniczki 

swobodnego ukazywania przygód ich świadomości poprzez sztukę. Jest inspiracją, 
odwagą zaprezentować ukryte dotąd przed wzrokiem innych obszary ich wewnętrznych 

a przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne nagle daje o sobie 
znać poprzez akt twórczy, który jest również intymną rozmową z sobą samym. 

młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Podzielony jest 

konkursie jest objęte akredytacją w wysokości 5 zł, którą 
wpłacić na konto bankowe MDK Muflon: nr konta Millenium Bank 75 1160 2202 0000 

, tytułem: akredytacja konkurs plastyczny, imię i nazwisko uczestnika. 
, które zgłaszają prace zbiorowo, 

wpłacić na konto bankowe 
MDK Muflon: nr konta Millenium Bank 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003, tytułem: 

a wykonania pracy: dowolna, lecz nie przestrzenna. 

ży nakleić czytelną informację: autor, adres, wiek, telefon, 

ul. Cieplicka 172, 58-570 
 w sekretariacie MDK 

rganizatora. 
Jury dokona oceny po zakończeniu konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość 

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

o ilości wyróżnień Jury zdecyduje podczas obrad. 
ków Konkursu. 
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19. Lista nazwisk laureatów i laureatek konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
www.muflon.sobieszow.pl 

 
VII NAGRODY 

20. Nagrodzone i wyróżnione prace złożą się na wystawę i będą eksponowane w Galerii „Kolor” 
Miejskiego Domu Kultury „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze – Sobieszowie. 

21. Odbiór nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172, 
laureatom i laureatkom spoza Jeleniej Góry nagrody będą wysyłane pocztą. 

 
VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI 

22. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 
23. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 
24. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych 

do celów konkursu. 
25. Organizator gwarantuje autorowi/autorce prawo wglądu do jego/jej danych osobowych, 

a także możliwość ich poprawiania. 
 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
26. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury 

„Muflon” http://muflon.sobieszow.pl/ oraz w sekretariacie MDK „Muflon”. 
27. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą odsyłane. 
28. Wystawa „Świat mojej wyobraźni” zostanie rozłożona na 3 części i będzie ja można oglądać 

w terminach: część pierwsza od 25 marca do 22 maja 2020, część druga od 3 czerwca 
do 31 sierpnia 2020 oraz cześć trzecia od 16 września do 31 grudnia 2020. 


