
Szanowni Państwo. 
W związku z dłuższą przerwą zimową i nauczaniem on-line, 

przedłużamy termin zgłaszania uczniów do konkursu plastycznego 
''Muzyka i obraz'' do 7 marca 2022r.  

Wszystkie informację znajdują się poniżej w regulaminie konkursu. 
 

Z poważaniem 
Koordynator konkursu 

 Justyna Biskup-Naumienko 

 

 

 

 

XXIV REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  KL.7,8 I SZKÓŁ ŚREDNICH 
Muzyka i Obraz 

 

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 19 lat  uczęszczającą do7,8 klasy szkoły 

podstawowej  i szkół średnich do udziału w naszym konkursie  

 

Organizator: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach, ul. Elfów 56, tel./fax 32 227 31 10 

 

Cele konkursu: 

• uwrażliwienie młodzieży na dwie dziedziny sztuki: muzykę i plastykę, 

• popularyzacja gatunków muzycznych i rozwijanie umiejętności przetwarzania świata 

muzyki na świat kompozycji sztuki wizualnej, 

• rozwijanie zdolności przeżywania i dostrzegania piękna w muzyce, 

• umożliwienie prezentacji osiągnięć artystycznych młodzieży uzdolnionej plastycznie. 

 

Warunki konkursu, technika i format: 

• W konkursie mogą brać udział uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i uczniowie 

szkół średnich.  

• Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie                                                                     

w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach. 

• Na konkurs uczestnik zabiera ze sobą według własnego wyboru następujące materiały                  

i przybory: 

- kartkę formatu A3 (297 x 420 mm), lub A2 (420 x 600 mm), 

- farby (tempery, akwarele, plakatowe, akryl), 

- pastele (suche + utrwalacz lub olejne), 

- kredki (świecowe, wodne, ołówkowe), 

- ołówki, węgiel rysunkowy + utrwalacz, 

- inne materiały i przybory do wykonania płaskich technik barwnych (z wyłączeniem 

malarstwa na szkle i malarstwa olejnego). 

⚫ Uczniowie na miejscu otrzymają do wypełnienia metryczkę pracy z danymi  

 



Termin konkursu przewidywany jest na drugą połowę  

marca tj 22-24.03.2022.  

 
⚫ Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku MDK nr 2 w Tychach ul. Elfów 56 w 

godz od 9 00 do 12 00.  

 

⚫ Konkurs odbędzie się w dwóch lub w trzech turach tj.dniach w zależności od liczby 

uczestników. Osobno uczniowie szkół podstawowych i osobo uczniowie szkół 

średnich. 

 

W związku z sytuacja pandemiczną i obostrzeniami wynikającymi  

z bieżącej sytuacji, o dokładnej dacie przeprowadzenia konkursu 

poinformujemy Państwa na tydzień przed wydarzeniem. 
 

 

 
⚫ W związku z obecną sytuacją prosimy o zgłaszanie mak. 3 uczniów z placówki. 

 

Chętnych uczestników konkursu prosimy zgłaszać na nasz adres : 

mdk2@oswiata.tychy.pl do 07.03.2022 r. 
 

Podsumowanie konkursu i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się do 

dwóch tygodni po zakończeniu konkursu. 

 

 

Z poważaniem 

Justyna Biskup-Naumienko 

 

   

 


