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konkursu plastycznego inspirowanego teatrem dziecięcym 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Konkurs plastyczny pn. MAŁY TEATR DUŻYCH EMOCJI, zwany dalej Konkursem jest 

przedsięwzięciem organizowanym w ramach projektu 30xTEATR i w swoim założeniu ma 
towarzyszyć 30. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. 

2. Ideą Konkursu jest umożliwienie odbiorcom sztuki teatralnej w wykonaniu dzieci i młodzieży, 
bezpośredniego wyrażenia swoich emocji, przeżyć i obserwacji poprzez działania plastyczne. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Prace plastyczne będą oceniane 

w czterech grupach wiekowych:  

 przedszkola 

 klasy 1-3 szkoły podstawowej 

 klasy 4-6 szkoły podstawowej 

 gimnazja. 

4. Główne cele Konkursu to: 
a) poszerzanie zainteresowań plastycznych i teatralnych, 
b) rozwijanie emocji, fantazji i wyobraźni plastycznej, 
c) doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, 
d) nauka kreatywnego myślenia, 
e) kształcenie umiejętności koncentracji uwagi i spostrzegawczości, 
f) zaspokajanie potrzeb aktywności twórczej, 
g) rozbudzanie potrzeby kontaktu ze sztuką, 
h) prezentacja i popularyzacja plastycznej oraz teatralnej twórczości dzieci i młodzieży. 

5. Organizatorem Konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zwane 
dalej MCK SOKÓŁ. 

6. Konkurs koordynuje: Małgorzata Mikulska, tel. 18 4482656, e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl. 
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 
II. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
1. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat. Odbiorcy bezpośredni i pośredni Festiwalu 

BAJDUREK. 

2. Zasady Konkursu: 
a) Zadaniem Uczestników jest stworzenie pracy plastycznej inspirowanej teatrem w wykonaniu 

dzieci i młodzieży.  
b) Technika wykonania prac dowolna – plastyczna z wyjątkiem materiałów nietrwałych i sypkich, 

typu: ryż, cukier, kasze, plastelina itp. 
c) Na konkurs przyjmowane będą tylko prace płaskie. 
d) Format prac - maksymalnie A2 - na papierze typu brystol. 
e) Prac nie należy składać ani rolować. 
f) Każda placówka może przesłać maksymalnie 10 prac. 
g) Każdy uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 2 prace. 
h) Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie. 

i) Każda praca powinna zawierać tytuł, Godło autora oraz kategorię wiekową. 
j) Formularz zgłoszeniowy z Godłem autora powinien być przesłany w oddzielnej kopercie,  

w celu uniemożliwienia identyfikacji autora przez członków Jury zanim zostanie ona 
oceniona. 

k) Prace powinny zostać przekazane do biura Konkursu do dnia 18 maja 2015 r., do godz. 
12.00 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym podpisanym przez rodzica/opiekuna: 
 

Prace należy dostarczyć na adres: 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 

ul. Długosza 3; 33-300 Nowy Sącz 
z dopiskiem „Konkurs MAŁY TEATR DUŻYCH EMOCJI” 

 
l) Prace przekazane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą uwzględniane przez Jury 

Konkursu. 
 



 
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 9 czerwca 2015 r. w czasie finału 

30. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, organizowanego w Nowym Sączu  
w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3 w dniach 9-11 czerwca 2015 r. 

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy zorganizowanej w MCK SOKÓŁ. 
5. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową. 

 

III. JURY KONKURSU 
1. Jury Konkursu powołane zostanie przez Organizatora i składać się będzie z min. 3 osób. 
2. Jury spośród nadesłanych prac wybierze te, które zostaną nagrodzone I, II i III nagrodą 

konkursową oraz ewentualnymi wyróżnieniami. 
3. Werdykt Jury w formie protokołu zostanie umieszczony na stronie MCK SOKÓŁ. 
4. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 

IV. KRYTERIA OCENY 
Prace będą oceniane pod względem oryginalności w ujęciu tematu oraz zgodności z tematyką 
Konkursu, kompozycji, zastosowanej techniki plastycznej, estetyki wykonania pracy. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie zwraca przesłanych prac. 
2. Organizator zastrzega, że uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora pełne 

prawa autorskie i majątkowe do materiałów konkursowych, co upoważnia do ich wykorzystania 
na następujących polach eksploatacji bez wypłacania honorariów autorskich: 
a) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych  

i platform komunikacyjnych, 
b) rozpowszechnianie, 
c) tworzenie kompilacji, 
d) publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych, 
e) zamieszczanie w Internecie na stronach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, 
f) publiczne wystawianie, eksponowanie, w tym podczas seminariów, wykładów, warsztatów, 

konferencji. 
3. Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu otrzymają poświadczenia swojego uczestnictwa 

w formie dyplomów. 
4. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz z udzieleniem przez Uczestników/Opiekunów zgody na opublikowanie imienia  
i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie 
internetowej Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w Regulaminie. 
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji 

Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. 
7. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu zezwolenia na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych  
i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie. 

8. Każdy uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawienia lub 
usunięcia. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (i.j.; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

* w Regulaminie oraz w karcie zgłoszenia wykorzystano zdjęcie ze spektaklu „Kopciuszek” w wykonaniu grupy teatralnej BAJDURKI 

z Domu Kultury w Kętach - finalisty Festiwalu z roku 2009. Autorka zdjęcia: Marzanna Raińska. 

 
 

 

 

 
              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


