
 

 

 

Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach  
zaprasza do udziału w 

III Rejonowym Konkursie  Plastycznym 

dla dzieci i młodzieży: 

„DRZEWO ŻYCIA“ 

 
 Kilka uwag o konkursie: 
Pp raz kolejny zapraszamy dzieci i młodzież z terenu naszego miasta oraz okolicznych 

gmin do udziału w naszym konkursie plastycznym. Coraz częściej słyszymy w mediach, 

że nieuchronnie zmierzamy ku zagładzie naszej cywilizacji. Zatruwamy powietrze, wodę 

i ziemię. Niszczymy oazy, wycinamy lasy, eksploatujemy złoża. Ziemia umiera. Co jest 

naszym największym sprzymierzeńcem  w walce o nasze przetrwanie?  Najwytrwalsza w 

walce z nszymi błędami jest sama przyroda. Przyroda, która się broni, odbudowuje, 

regeneruje i daje nam szansę na przedłużenie egzystencji. Symbolem przyrody i jej 

determinacji w walce o  przetrwanie jest „drzewo“. Drzewo, które nas chroni przed 

wiatrem, deszczem, daje nam tlen, cień i owoce. Drzewo które jest symbolem odradzania 

się przyrody. Piękno tego wytworu natury jest tak bogate i niezaprzeczalne, że 

postanowiliśmy poprosić Was, drodzy młodzi artyści, o przedstawienie swojej wizji 

drzewa życia. Liczymy na ciekawe pomysły i interpretacje tematu.  
 

REGULAMIN KONKURSU 
1. Wiek uczestników: od 6 do 19 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych) 
2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek (kredka, ołówek, 

tusz, techniki mieszane-płaskie), format:  A3 297x420 cm 
3. Prosimy nie przysyłać prac z bibuły, waty, materiałów przylejanych, sypkich i łatwych do 

zniszczenia!!! 
4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek 

autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, 

email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1781) – tekst oświadczenia 

w załączeniu. 
5. Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatora dyplom za 

udział w wystawie pokonkursowej za realizację pięknej idei wychowania ekologicznego 

przez sztukę i dla sztuki. 
6. Dla najlepszych prac przewidujemy nagrody i dyplomy. 
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy 

zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. 
8. Prace prosimy nadsyłać lub dostarczyć w terminie do 8.04. 2022 r. na adres: 
MDK nr 2 , 43-100 Tychy, ul. Elfów 56; tel. 32 227 31 10; mdk2@oswiata.tychy.pl 
 

Osoba odpowiedzialna-koordynator konkursu: Adam Niesyto 
 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka  

(imię, nazwisko, wiek) 

…………………………………………………………………………………………… 

dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy Rejonowego Konkursu  Plastycznego 

dla dzieci i młodzieży „DRZEWO ŻYCIA“ 
organizowanego przez Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach. 

Zgoda obejmuje również prawo do bezpłatnej publikacji prac w mediach, prasie i na 

stronie internetowej. 
 

podpis rodzica/prawnego 

 

 opiekuna…………………………………………………………………….      

 

  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka  

(imię, nazwisko,wiek)……………………………………….............................................. 

dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy Rejonowego Konkursu  Plastycznego 

dla dzieci i młodzieży „DRZEWO ŻYCIA“ 
organizowanego przez Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach. 

Zgoda obejmuje również prawo do bezpłatnej publikacji prac w mediach, prasie i na 

stronie internetowej. 
 

podpis rodzica/prawnego 

 

 opiekuna…………………………………………………………………….       

 


