
„MIASTO ŚWIATEŁ I  KOLORÓW  

–  NEONY WARSZAWSKIE DAWNIEJ I  DZIŚ”  

Dodatkowych informacji udzielamy: 

 pocztą elektroniczną - e-mail: neonchallenge@mdkochota.edu.pl  

 telefonicznie - sekretariat MDK „Ochota”: 22-822-28-95 

Osobą odpowiedzialną za organizację przeglądu jest Anna Gryglewicz. 
 

LISTA NEONÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W GRZE: 

 Neon Siatkarka – Plac Konstytucji 

 Neon „Warszawa Centralna” – Dworzec Centralny 

 Neon „Globus” – Al. Jerozolimskie róg Brackiej 

 Muzeum Neonów - Soho Factory Mińska 25 

 Neony Pałacu Kultury i Nauki 

 Neon Domu Handlowego „SEZAM” 

 Neon Kina „LUNA” – ul. Marszałkowska 

 Neony Filharmonii Narodowej – ul. Jasna 

 Neon kina „Iluzjon” – ul. Narbutta 

 Neon „Supersam” – we wnętrzu galerii Plac Unii City Shopping  

 Neon „Gazeciarz” – u. Marszałkowska tuż przy pl. Konstytucji 

 Neon „Zieleniak” – ul. Grójecka 

 Neon „Kino Elektronik” – ul. Generała Zajączka 

 Neon Kina Tęcza – ul. Pawła Suzina 6 

 Neony Kinokawiarni Stacja Falenica 

 Neon Big Book Cafe – ul. Dąbrowskiego 

 Neon „BGK Bank Gospodarstwa Krajowego” – Al. Jerozolimskie 

 Neon Domu Towarowego Smyk (strzałka) – Al. Jerozolimskie 

 Neon hotelu MDM – Pl. Konstytucji 

 Neony we wnętrzu Kina Amondo przy ul. Zurawiej 

 Neon kawiarni „Proces Kawki” ul. Kłopotowskiego 

 Neon „Nowy Teatr” ul. Madalińskiego 

 Neon PKO Bank Polski na budynku Rotundy – ul. Marszałkowska 

 Neony trzech nowych stacji II linii metra: 

Płocka, Młynów, Księcia Janusza na Woli 

Projekt realizowany w ramach programu 

Pegaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie  

Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy  

przy wsparciu 

Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota  

Miasta Stołecznego Warszawy. 



danych osobowych podanych w karcie dla potrzeb realizacji i promocji 

projektu (karta uczestnika w formacie edytowalnym znajduje się też na 

stronie www.mdkochota.edu.pl). 

 Podczas grudniowego finału najbardziej aktywni i kreatywni gracze 

otrzymają nagrody główne. Najciekawsze stworzone materiały znajdą się 

w publikacji książkowej, która zostanie wydana po zakończeniu projektu. 

III. Organizacja i warunki techniczne 

 Warunkiem udziału jest przesłanie w regulaminowym terminie wypełnionej karty 

zgłoszenia będącej integralną częścią regulaminu. Przesłanie karty jest 

jednoznaczne z akceptacją jego warunków, a także z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku oraz zgłoszonych do projektu prac i prezentacji 

uczestników, jak również przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu do udziału w przeglądzie dla potrzeb realizacji i promocji projektu. 

 W nadzwyczajnych sytuacjach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie 

prosimy o  kontakt indywidualny, wspólnie będziemy rozwiązywać wszelkie 

problemy. 

IV. Finał projektu 

 Listy laureatów zostaną przesłane bezpośrednio do uczestniczących 

placówek i rodzin. 

 W miarę możliwości impreza finałowa - przegląd stworzonych w ramach 

projektu prac i prezentacji odbędzie się 9 grudnia 2021 w siedzibie 

MDK „Ochota”. Jeśli bieżąca sytuacja epidemiczna nie pozwoli na 

zorganizowanie imprezy stacjonarnej, zostanie ona przeniesiona w formie 

wirtualnej w przestrzeń Internetu. O szczegółach laureaci zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe 

upominki, ufundowane ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego 

Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy. 

 Nagrody oraz dyplomy będą do odbioru podczas uroczystego finału lub 

zostaną przekazane uczestnikom w ustalonym trybie - w zależności od 

sytuacji epidemicznej. 

 Zwieńczeniem projektu będzie specjalna publikacja, prezentująca jego 

przebieg oraz dorobek artystyczny laureatów. Będzie ona kolportowana 

do szkół i placówek z terenu Warszawy jako materiał promujący 

twórczość młodzieży oraz edukację kulturalną. 

REGULAMIN KONKURSU - Gra miejska Neon Challenge 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

I. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież  warszawskich szkół i placówek 

wychowania pozaszkolnego, mile widziane także prace i prezentacje 

rodzinne. 

II. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy o Warszawie i jej historii 

– zapoznanie uczestników z różnorodnością i znaczeniem neonów 

współtworzących atmosferę i estetykę Warszawy od czasów przedwojennych 

do dziś. 

PRZEBIEG GRY: 

 Wybierzcie się - sami, z rodziną, klasą lub przyjaciółmi, na wyprawę/

spacer/przejażdżkę rowerową po Warszawie. 

 Odszukajcie jeden lub kilka neonów, wymienionych w liście na końcu 

regulaminu (pamiętajcie, że nie wszystkie są włączane codziennie, i że 

w zależności od pory dnia mogą wyglądać inaczej – a więc to samo 

miejsce możecie odwiedzić więcej niż raz, o różnych porach). 

 Udokumentujcie swoje spotkanie z neonami – zróbcie zdjęcie lub cykl 

zdjęć (w tym koniecznie selfie lub zdjęcie, na którym jesteście), 

nakręćcie filmik, narysujcie neon i jego otoczenie... itd. Możecie 

dodatkowo opisać swoją wyprawę lub udokumentować ją w każdy inny 

kreatywny sposób. 

 Zdjęcia, filmy i inne stworzone materiały wyślijcie elektronicznie, prace 

plastyczne dostarczcie do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury 

„Ochota”, uL. Rokosowska 10, Warszawa. 

 Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę uczestników lecz każdy 

musi być na oddzielnej karcie zgłoszenia 

Termin nadsyłania prac: 26 listopada br.,  

e-mail: neonchallenge@mdkochota.edu.pl.  

 Opcjonalnie możecie też odnaleźć i uwiecznić inne neony, nie wskazane 

przez organizatora. 

 Pamiętajcie, aby do każdego zgłoszenia dla każdego uczestnika wypełnić 

załączoną kartę uczestnika. Przesłanie karty jest jednoznaczne z 

akceptacją zasad gry, a także oznacza zgodę na wykorzystanie 

wizerunku i dorobku artystycznego uczestników oraz przetwarzanie 

mailto:neonchallenge@mdkochota.edu.pl

