
XXIX KONKURS 
Finansowany ze środków 

Wydziału Oświaty i Wychowania 

Dzielnicy Ochota 



REGULAMIN KONKURSU 

1. Uczestnicy konkursu: 

dzieci, młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek oraz rodziny i dorośli. 

 

2. Przedmiot konkursu: 

Zadanie polega na wykonaniu według własnego pomysłu ZABAWKI 

z dowolnych materiałów i z zastosowaniem różnorodnych technik 

(z wyłączeniem artykułów spożywczych). 

 

3. Warunki konkursu: 

 Prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo, pod 

kierunkiem nauczycieli, instruktorów lub rodziców albo samodzielnie. 

 Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac  (prosimy 

o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji i nadsyłanie tylko 

najlepszych prac). 

 Uczestnicy indywidualni mogą nadsyłać jedną pracę. 

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wraz z pracami 

dokładnie wypełnionej karty uczestnictwa załączonej do regulaminu. 

 Każda praca powinna być czytelnie opisana, drukowanymi literami: 

imię i nazwisko, wiek, placówka, tytuł pracy; wyłącznie na firmowym 

kartoniku konkursu „Moja zabawka”, przekazanym w materiałach 

konkursowych i trwale przymocowanym do zabawki! Jest to warunek 

konieczny, aby praca została oceniona przez komisję konkursową.  

 Prace prosimy przesyłać do dnia 17 maja 2021 r na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” 

ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa 

z dopiskiem „Konkurs Moja Zabawka” 

 Prace nie będą zwracane – zgłoszenie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne z przekazaniem wszelkich praw do niej organizatorowi. 

 Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: +48 228222895-sekretariat; 

lub pocztą elektroniczną konkursy@mdkochota.edu.pl 

 Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie 

www.mdkochota.edu.pl 

UWAGA! 

Przypominamy, że zabawka, jako przedmiot użytkowy, 

powinna być wykonana solidnie 

oraz nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci. 

 

 



4. Temat konkursu: 

 ZABAWKA NA TRUDNE CZASY 

 Zabawka, która może pomóc dziecku w radzeniu sobie z problemami 

szkolnymi, domowymi, życiowymi. 

 Zabawka, która pomoże dziecku przetrwać trudny czas 

spowodowany brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami czy 

izolacją. 

 Do pracy można dołączyć dodatkowy opis, w jakiej sytuacji i w jaki 

sposób zabawka może być użyta 

 

5. Ocena prac 

 Prace będą oceniane z uwzględnieniem wieku wykonawców. 

 Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

 Poza wykonaniem i walorami artystycznymi oceniana będzie przede 

wszystkim pomysłowość, samodzielność i oryginalność prac.  

 Zabawka bezwzględnie musi być bezpieczna, nie powinna też kojarzyć 

się z przemocą itp. 

 Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni. 

 Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

6. Finał konkursu odbędzie się w czerwcu w Młodzieżowym Domu Kultury 

„Ochota”  

 Odbiór nagród możliwy wyłącznie u organizatora konkursu.  

 W wyjątkowych przypadkach organizator może wysłać nagrodę, 

ale wówczas koszty wysyłki nagrody pokrywa laureat. 
 Z prac laureatów powstanie wystawa zaprezentowana w holu MDK 

oraz prezentacja multimedialna zamieszczona w mediach 

społecznościowych – FB „MDK „Ochota”  

 

 

 

Zapraszamy do  zabawy! 



MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „OCHOTA” 
ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa; tel. 22 822 28 95 

e-mail: konkursy@mdkochota.edu.pl 

www.mdkochota.edu.pl  | FB MDK „Ochota” 


