
 
 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

„Przyjaciel do Adopcji” 

 

 

z inicjatywy radnych MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KALISZA              

WSPÓŁORGANIZATORZY 

 MIASTO KALISZ 

 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w KALISZU 

 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT w KALISZU

TEMAT 
Wyjątkowa przyjaźń człowieka ze zwierzętami, w szczególności tymi przebywającymi w 

kaliskim schronisku przy ul. Warszawskiej 95. 

 

CELE KONKURSU 
1. Zachęcanie do tworzenia i doskonalenia ukierunkowanych plastycznie umiejętności. 

2. Ukazanie piękna, które drzemie w relacji człowieka ze zwierzęciem – zademonstrowanie 

jak szczególna oraz wyjątkowa jest to więź.  

3. Zwrócenie uwagi na trudną sytuację bezdomnych zwierząt, ich cierpienie. 

4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, uświadomienie zagrożeń 

wynikających z postawy obojętności.  

5. Możliwość zdrowej konkurencji i organizacja artystycznego wydarzenia, promującego 

samorozwój.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i wychowankowie kaliskich szkół  

i placówek oraz przedszkolaki z „0”. Prace rozpatrywane będą w kategoriach:  

6-10 lat, 11-15 lat, powyżej 15 lat, osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych 

2. Praca zgłoszona do Konkursu musi być autorską pracą uczestnika Konkursu.  

3. Uczestnik Konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za zgłoszoną pracę, oświadcza, że 

posiada do niej wszelkie prawa autorskie.  



4. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę plastyczną. 

5. Format pracy plastycznej – nie mniejszy niż A3 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską, rysunkową lub graficzną. 

7. Umieszczenie na odwrocie danych:   

imię i nazwisko autora, wiek, telefon,  

adres e-mail autora lub szkoły 

 

NAGRODY 
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. 

2. Oceniona zostanie zgodność z motywem oraz ideą przewodnią konkursu, kreatywność 

uczestnika oraz estetyka wykonania.  

3. Laureaci (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, które 

zostaną wręczone na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej. 

4. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz dacie wernisażu laureaci zostaną 

powiadomieni mailem lub telefonicznie. Informacje o tym zostaną także zamieszczone na 

stronach organizatorów: www.kalisz.pl, www.mdk.kalisz.pl. 

5. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace 

można odebrać do 15 grudnia 2022 r.. 
    

Termin i miejsce dostarczania prac: do 9 listopada 2022 roku 

MDK, ul. Teatralna 3,  tel. 62 767 25 21 
 

Uwagi końcowe: 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU oraz 

wyrażeniem zgody na publikowanie prac w celach promocyjnych. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich.  

 Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie i 

publikowanie przez organizatorów konkursu swoich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. [1/ Dz.U. z 2019r. poz. 1781, 2/ Rozp. P.E. i RE (UE) z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osób fizycznych … (Dz.Urz. UE.L 119 z 04.05.2016 str.1)]. 

Dane uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania 

nagród i ogłoszenia wyników. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom 

Kultury w Kaliszu. 

 Uczestnicy konkursu przesyłają zgodę na udział w konkursie według zał. 1 

 

 
 

 „Bezwarunkowa miłość znajduje się w tej samej odległości  
co najbliższe schronisko”.  

http://www.mdk.kalisz.pl/
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Konkurs Plastyczny  

„Przyjaciel do adopcji”                                                                

organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Kalisza  

we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu ul. Teatralna 3,  tel. 62 767 25 21 

 

Dane autora pracy: 

Imię …................................ Nazwisko ….........................................Wiek ….......... 

Nazwa szkoły / placówki …..............................................................Klasa............... 

Adres …..................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ............................. e-mail …..................................................... 

Nauczyciel / opiekun artystyczny ….......................................................................... 

 

Zgoda: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz wizerunku autora 

pracy przez Organizatora na potrzeby w/w Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r.). Dane uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania 

nagród i ogłoszenia wyników. Administratorem danych jest MDK w Kaliszu. 

 

….....................................................................................................................                                                                                                         

podpis pełnoletniego autora lub rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 


