
REGULAMIN 
XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO I  LITERACKIEGO 
 „MÓJ ANIOŁ” 
Edycja pod hasłem: Dzień z życia Anioła 
 
ORGANIZATOR 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie. 
Stowarzyszenie Przyjaciół MDK „Dzieci z pasją”. 
 
CELE KONKURSU  
- wychowanie przez sztukę do wrażliwości na prawdę i dobro, 
- kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, 
- inspirowanie do kreatywności i własnej pracy twórczej,  
- rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna, 
- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, zwrócenie uwagi na    
  potrzebę jego pielęgnowania – dbałość o kulturę i czystość mowy polskiej, 
- kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego, logicznego i sugestywnego formułowania myśli 
- odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji 
 
TEMAT 
Tematyka prac powinna być związana z aniołami, z ich działalnością w życiu człowieka – anioł stróż, 
oraz z różnymi zadaniami jakie mają do spełnienia. Tematyka prac może być także potraktowana 
bardziej subiektywnie, dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji wywołanych określeniem „Mój Anioł”. 
W obecnym czasie, trudnym dla społeczeństwa ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, zachęcamy 
do zwrócenie uwagi na właściwe postawy społeczne i obywatelskie każdego człowieka, poczucie 
odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych 
naśladowania. Niech twórczość artystyczna młodych ludzi będzie odzwierciedleniem ich wrażliwości 
na prawdę, dobro i piękno w otaczającym nas świecie. 
 
KATEGORIA PLASTYCZNA 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci 
oddziałów przedszkolnych i innych placówek oświatowych i kulturalnych, w wieku 4-19 lat. 

 Prace powinny być wykonane wyłącznie samodzielnie przez uczestnika. 

 Prosimy nie oprawiać prac plastycznych w passe-partout, ani w inny sposób; nie rolować; 
zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie. 

 Techniki płaskie: malarstwo, rysunek barwny, collage –format A3 lub A2, formy przestrzenne – 
nie większe niż 50 cm x 50 cm x 50 cm, prace trwałe - odporne na zniszczenie w transporcie  
i przechowywaniu. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę jury.  

 
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji organizatora.  
Na odwrocie każdej pracy powinna być trwale umocowana karta zgłoszeniowa wg wzoru (załącznik 
do regulaminu).    
 
PRZEBIEG KONKURSU: 

 Termin nadsyłania prac upływa 18 listopada 2022 r. (dotarcie pracy do organizatora) 

 Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, tel. 082 576 20 97, 
z dopiskiem Konkurs Plastyczny Mój Anioł 

 Oceny prac oraz wyboru do wystawy dokona kompetentne Jury powołane przez organizatora 



 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione w 5 grupach wiekowych:  
przedszkola (4-6 lat), klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII – 
VIII i szkoły ponadpodstawowe. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK Krasnystaw:  
www.mdk-krasnystaw.pl 

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podsumowania 
konkursu.  

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela komisarz konkursu:  
Agnieszka Żuk-Słabek – tel.606 625 157  

 
KATEGORIA LITERACKA   
                                
ZASADY UCZESTNICTWA: 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Prace przesyłane na konkurs będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: 

a. proza 
b. poezja 

 

Prace przesłane na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 

a. uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV  
b. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII 
c. uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

Każdy uczestnik może złożyć: 

a. w kategorii proza jedną pracę o objętości maksimum 4 strony znormalizowanego 
maszynopisu 

b. w kategorii poezja maksimum 3 wiersze 
c. w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie nie zgłaszane w innych konkursach. 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 Prace muszą być dostarczone do 18 listopada 2022 r. w postaci wydruku wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszeniową wg wzoru (załącznik do regulaminu) na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, tel. 082 576 20 97  

z dopiskiem Konkurs Literacki Mój Anioł 

oraz w wersji elektronicznej na adres:  pracownia.teatralna@mdk-krasnystaw.pl  w tytule 

proszę podać Konkurs Literacki Mój Anioł, a w załączniku prace wraz z danymi autora. (brak 

jednej z form dostarczenia pracy dyskwalifikuje ją) 

 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w 

Krasnymstawie  www.mdk-krasnystaw.pl 

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podsumowania 

konkursu. 

 Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz konkursu:  

Sebastian Jakimiuk  - tel. 608 022 881 
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