
Konkurs plastyczny dla dzieci 
z Miasta Kielce 

pt. „Kielce tęczą malowane” 
 

Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 
Serdecznie zaprasza dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z kieleckich szkół 
podstawowych oraz placówek oświaty i klubów osiedlowych do udziału w konkursie 
plastycznym pt. „Kielce tęczą malowane”. 
Cele konkursu: 
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą i sztuką miasta Kielce 
  i regionu świętokrzyskiego. 
· Popularyzacja architektury i zabytków Kielc. 
· Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez legendy i opowieści związane z Kielcami. 
· Prezentacja możliwości twórczych dzieci (rysunek, malarstwo) i doskonalenie 
  umiejętności swobodnej wypowiedzi plastycznej. 
· Pogłębianie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi 
  z zakresu rysunku i malarstwa (rysunek - tuszem, patykiem, piórkiem, kredkami, 
  flamastrami, markerami; malarstwo – pastele olejne, suche, farby różnego rodzaju). 
  Przykładowe tematy: wczoraj widziałem coś ciekawego, wycieczka do teatru, miejski ruch, 
  miasto w budowie, ciekawe miejsce, najbardziej lubię się bawić w…, ilustracja do legendy 
  związanej z Kielcami, uliczna zabawa, pokazy artystyczne pod gołym niebem itp. 
  Dzieci z pewnością będą miały wiele innych ciekawych pomysłów na realizację tematu 
 „Kielce tęczą malowane”. 
 
Regulamin konkursu:  
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, 
    w dwóch kategoriach wiekowych: 
   · grupa I – klasy 0-III 
   · grupa II –klasy IV-VI 
2. Format prac: min. A3 – max. A2. 
3. Technika wykonania prac: rysunek (kredki, flamastry, markery, tusz kolorowy), 
    malarstwo (farby plakatowe, akwarelowe, temperowe, akrylowe, emulsyjne, pastele 
    olejne, pastele suche), monotypia. 
4. Prace nie zgodne z Regulaminem nie będą oceniane (np. wyklejanki, bibułowe 
    kuleczki, kompozycje z materiałów sypkich). 
5. Prace nie mogą być składane ani rolowane. 
6. Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem na stronie Młodzieżowego Domu Kultury 
    w Kielcach www.mdkkielce.pl 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
1. Prace muszą być indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane). 
2. Każda placówka przeprowadza selekcje prac we własnym zakresie i dostarcza do 
    organizatora maksymalnie po 20 prac z każdej grupy wiekowej (łącznie maks. 
    40 prac) 
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka: 

http://www.mdkkielce.pl


  · Na odwrocie pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i dokładny adres 
    placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, 
    którego została wykonana praca. 
 ·  Tytuł pracy i jej krótki opis. 
Termin i warunki dostarczenia prac: 
·  Prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 10 maja 2013 r. na adres: 
   Młodzieżowy Dom Kultury 
   ul. Kozia 10a 
   25-514 Kielce 
   tel. 041 344-34-23 z dopiskiem „Kielce tęczą malowane” 
· Prace dostarczone w późniejszym terminie nie będą oceniane. 
 
Zasady przyznawania nagród: 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 
    Konkursowa. Komisję powołuje Organizator. 
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 
    Komisje. 
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach   
    www.mdkkielce.pl 
4. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną 
    powiadomieni bezpośrednio przez Organizatora o wynikach konkursu i terminie 
    wernisażu. 
6. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas Święta Kielc 29.06.2013r. 
    w Parku Miejskim (Muszla Koncertowa) 
7. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest 
     jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych osobowych 
    w celu popularyzacji konkursu. 
8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoczesne z akceptacją warunków regulaminu, 
    zgodą na publikację danych osobowych oraz z zamieszczeniem fotografii pracy na 
    stronach internetowych. 
Patronat honorowy na konkursem objął Prezydent  Miasta Kielce Wojciech Lubawski. 
 

 
Koordynator konkursu: 

Anna Główka – impresariat MDK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdkkielce.pl

