
Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”  
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

 

„BEZPIECZNI W INTERNECIE” 
finansowanym ze środków Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 

I.  CELE KONKURSU 
 
- zwrócenie uwagi na negatywne zjawiska związane z korzystaniem z Internetu  i  gier  

  komputerowych 
- podniesienie wiedzy na temat ilości i rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem z  

  Internetu i gier komputerowych 

- kształcenie umiejętności wyrażania treści w formie plastycznej  

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży  

- wzbogacanie warsztatu plastycznego 

- kształtowanie postaw kreatywnych 

- integracja środowiska lokalnego 

 

II.  ORGANIZATOR KONKURSU 
 
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota. 

 

III.  UCZESTNICY KONKURSU 
 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie domów i 

klubów kultury, uczestnicy indywidualni w wieku 6 - 15 lat z terenu dzielnicy „Ochota” 

 

IV.  WARUNKI KONKURSU 
 

1. Uczestnik ma za zadanie wykonać plakat przedstawiający zagrożenia związane z  

    korzystaniem z Internetu i gier komputerowych 

2. Prace mogą być wykonane indywidualnie, grupowo lub rodzinnie (rodzeństwo lub dziecko  

    i osoba dorosła (mama, tata, babcia, dziadek itd.) 

3. Techniki wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa, collage 

4. Format prac: A3, A2 

5. Prosimy nie składać ani nie rolować prac, nie oprawiać w passe- partout 

6. Prace muszą zawierać metryczkę w postaci : 

    imię i nazwisko autora 

    wiek autora 

    imię i nazwisko opiekuna 

    nazwę placówki 

    tel. kontaktowy  

    mail placówki 

 

6. Każda placówka zobowiązana jest wraz z pracą konkursową dostarczyć zbiorową listę  

    uczestników i nauczycieli, pod kierunkiem których praca została wykonana. 



V.  TERMINARZ KONKURSU 

 
1. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 13.04.2018 r. na adres: 

    Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” 

    ul. Rokosowska 10 

    02-348 Warszawa 

    z dopiskiem „Bezpieczni w Internecie” 

2. Finał konkursu odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”  

    w dniu 7 maja  2018 r. o godzinie 12.00 

 

VI. NAGRODY   
 

    Laureaci otrzymają  dyplomy i nagrody za udział w konkursie. 

 

VII.  KRYTERIA OCENY PRAC 
 
- czytelność przekazu plastycznego  

- ogólne wrażenie estetyczne 

- kompozycja 

- indywidualne, kreatywne podejście do tematu 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Prace zgłoszone do projektu oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora. 

2. Udział w projekcie jest równocześnie zgodą na fotografowanie, filmowanie, publikację  

    prac oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie: nazwisko i imię, wiek osób  

    nagrodzonych. 
3. Dostarczenie prac przez placówkę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i godziny wręczenia    

    nagród oraz składu komisji konkursowej 

5. Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„BEZPIECZNI W INTERNECIE” 
 

 

Pełna nazwa placówki:.................................................................................................................. 
 

Dokładny adres:.............................................................................................................................. 
 

Tel.: .......................................  fax.: ........................................  e-mail: ........................................... 
 

Imię i nazwisko odpowiedzialnej: .................................................................................................  

Lp. Imię i nazwisko uczestnika wiek Tytuł pracy 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 

1.  
 

 

 

 

 

   

2.  
 

 

 

 

   

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

OGÓŁEM LICZBA: uczestników:  prac:  nauczycieli: 
 

 
 


