
 

  



Kocie sprawki 

  konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Kota 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego serdecznie zaprasza wszystkich wielbicieli 

zarówno kotów, jak i twórczości plastycznej do udziału w konkursie „Kocie sprawki”.  

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie  

Adresat: Uczniowie szkół podstawowych, uczestnicy zajęć plastycznych młodzieżowych domów 

kultury i instytucji kulturalnych, w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) Klasy 1-3; 7-9 lat 

b) Klasy 4-6; 10-12 lat  

Cele konkursu:  

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci  

- rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci 

- świętowanie Światowego Dnia Kota  

- promowanie i rozpowszechnianie zainteresowań niezwykłymi zwierzętami, jakimi są koty  

Warunki uczestnictwa:  

- uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu technik 

rysunkowych i malarskich  

- tematem pracy jest kot; jego życie, przyzwyczajenia, zachowania itp.  

- prace przekazane na konkurs muszą zostać wykonane samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem 

nauczyciela  

- w przypadku zmiany trybu nauki na formę zdalną, Organizator dopuszcza nadesłanie pracy przez 

rodzica/opiekuna   

- zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, 

wystawa) w celach promocyjnych  

- organizatorzy nie odsyłają prac  

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 

- każda praca musi być zaopatrzona metryczką naklejoną na odwrocie pracy (imię i nazwisko dziecka  

i nauczyciela, klasa, szkoła, telefon do nauczyciela)   

- do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych i publikację prac 

- udział w konkursie jest bezpłatny – Organizator zachęca jednak do finansowego wsparcia osób czy 

organizacji, działających na rzecz bezdomnych czy chorych kotów 

Terminarz konkursu:  

- prace na konkurs należy nadsyłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do 

dnia 14 lutego 2022 roku do Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków 

(prac nie należy zwijać w rulon)  



- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl  

- termin spotkania laureatów zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych  

i wyróżnionych  

Uwagi ogólne:  

- decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna  

- udział w konkursie jest bezpłatny  

- sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator  

- szczegółowych informacji udziela Marlena Kruk, tel. 12 655 07 19 wew. 22  

 

http://www.mdkgal.edu.pl/

