
       

            VI  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

www.kidsfunfolk.pl       „Dziecko w folklorze świata” 

                     w ramach X Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru 

                                                         KIDS FUN FOLK 2019 

_________________________________________________________________ 

REGULAMIN KONKURSU 

1. ORGANIZATORZY:  
Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”  
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu 
 
2. PATRONAT HONOROWY  
Prezydent Miasta Poznania  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego  
 
3. CEL KONKURSU  
Popularyzacja folkloru wśród uczniów szkół podstawowych  
4. UCZESTNICY  
Dzieci w wieku 6-14 lat w dwóch kategoriach wiekowych:  6-10 lat i 11-14 lat. 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA :  
a) wykonanie pracy tylko w tych wyznaczonych technikach plastycznych: 
                             malarstwo, rysunek lub grafika  

b) wykonanie prac w określonym w formacie A3 dla dzieci 6-10 lat 
                                                            w formacie A2 dla dzieci 11-14 lat  
                                      (prace w innych formatach nie będą oceniane) 

c) z jednej placówki można przesłać maksymalnie 5 prac 

d) na odwrocie pracy należy wpisać czytelnie następujące dane: 
imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres szkoły lub placówki, 

telefon oraz e-mail kontaktowy do opiekuna 
e) prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane 
f) nie przyjmujemy prac zbiorowych,  zwiniętych w rulon, zagiętych czy złożonych   
g) prace należy nadesłać do 3 czerwca 2019roku na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3  
                                           ul. Jarochowskiego 1, 60-235 Poznań 
                                        tel. 618665747,  e-mail: mdk3@tmpsc.pl 

 

http://www.kidsfunfolk.pl/
mailto:mdk3@tmpsc.pl


Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 
przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, na publikację i przetwarzanie 
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i festiwalu (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).  

 
6.JURY   
Prace oceniać będzie komisja złożona ze specjalistów w dziedzinie plastyki i folkloru. 
 
7. NAGRODY  
Przewiduje się przyznanie trzech tytułów „Laureata”  w obydwóch kategoriach wiekowych 
(6-10 lat oraz 11-14 lat). Prace te zostaną zaprezentowane na wystawie pt. „Dziecko  
w folklorze świata”. 
Opiekun z ramienia szkoły lub placówki „Laureata konkursu” otrzyma telefonicznie lub 
mailowo wiadomość o wynikach konkursu oraz o godzinie wręczenia dyplomu i nagrody 
autorowi pracy. 
Wręczenie dyplomów i nagród  laureatom odbędzie się podczas koncertu w ramach  
X Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu KIDS FUN FOLK 2019, w „Miasteczku 
Festiwalowym” w Amfiteatrze w Parku Stare Koryto Warty na Chwaliszewie w Poznaniu  
w dniu 15 czerwca 2019 roku w godzinach popołudniowych.  
Ponadto Komisja Konkursowa wyróżni prace udziałem w wystawie w „Miasteczku 
festiwalowym” w Poznaniu w Amfiteatrze w Parku Stare Koryto Warty na Chwaliszewie  
w Poznaniu.  
 
Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa. 
 

 
 
 

Agata Stabrowska                            Grażyna Rogalińska  
 

   Przewodnicząca Komisji Konkursowej       Członek Zarządu  
Dyrektor               Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej  

Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu    „Otwórz się na folklor” 
 

 
 
 
 

                     Organizatorzy:                        Patronat honorowy: 
         
             Stowarzyszenie Sympatyków                                                                                         
                                Kultury Ludowej  
                          „Otwórz się na folklor”      Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 

              w Poznaniu                                                                                                                          

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA 
                                       JACEK JAŚKOWIAK 

 


