
 

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” 
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym   

 
 

„SEGREGUJ (DO) RZECZY” 
 

 

I. Organizator: 

    Miejski Dom Kultury „Prażakówka” 

    ul. Ignacego Daszyoskiego 28 

    43-450 Ustroo 

    tel.: 33 854 29 06 

    

  

 

II. Cele: 

 propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów;  

 zachęcenie do podejmowania działao na rzecz środowiska poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów; 

 rozwijanie świadomości ekologicznej oraz wrażliwości artystycznej; 

 kształtowanie poczucia harmonii życia człowieka z przyrodą; 

 zrozumienie konieczności ochrony środowiska nie tylko w miejscu zamieszkania, ale też poza nim; 

 promowanie postaw sprzyjających ochronie przyrody i piętnowanie zachowao prowadzących do niszczenia  

i degradacji naturalnego środowiska. 

 

 

III. Uczestnicy: 

Konkurs otwarty bez ograniczeo wiekowych 

 Komisja Konkursowa oceniad będzie prace w kategoriach: 
 

I grupa wiekowa - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej 
II grupa wiekowa - uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej 
III grupa wiekowa - uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 

IV grupa wiekowa - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 
V grupa wiekowa - uczniowie szkół średnich oraz dorośli  

 

 

 

 

 

 

 

 

Współorganizator: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Konopnickiej 40 

43-450 Ustroo 

 



 
Wysoko punktowane będą prace, w których użyto jak najmniej gotowych elementów, a uczestnicy wykażą się  

własną pomysłowością i inwencją twórczą. 

Samodzielne wykonanie przez uczestnika pracy w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, wyklejanie, 

kolaż, mieszana technika oraz grafika komputerowa. Nie przyjmujemy rzeźb oraz form przestrzennych.  
 

Format prac płaskich: A3, A2, B2. 

 czytelne opisanie pracy z tyłu (wzór opisu prac: imię i nazwisko, wiek autora, szkoła i klasa*/adres  

i nr telefonu); 
 

  Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Jeden uczestnik konkursu dostarcza tylko 1 pracę. 
 

V. Termin: 

Prace prosimy składad w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” do 2 listopada 2022r. 
 

Ogłoszenie wyników konkursu :  10 listopada 2022r. 

Wręczenie nagród odbędzie się:  11 listopada 2022r. 
 

 

Prace można odebrad  do kooca listopada w sekretariacie MDK. 

 

Prace  nieodebrane w terminie przechodzą na własnośd Organizatora. 
 

VI . Nagrody: 

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

VII . Uwagi:  

 informacja dla szkół: prace dostarczamy wraz z listą prac z danej szkoły, lista powinna zawierad: imię i 

nazwisko, wiek autora, szkoła i klasa, nr telefonu, e-mail (prace dostarczone bez listy nie będą przyjęte). 

 

Prosimy nauczycieli o pomoc  w rozreklamowaniu konkursu  „Segreguj (do) rzeczy”.  

 

*dotyczy uczniów   

 

 

 


