
IV MIEJSKI KONKURS 
PLASTYCZNY

„LUBLIN ZA 700 LAT” 

23 marca – nadsyłanie prac
7 kwietnia – wernisaż i ogłoszenie wyników
Informacje – d.lesiak@ddkczubypoludniowe.pl

C Z U B Y  P O Ł U D N I O W E
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Wiemy, jak wyglądał Lublin 700 lat temu. A jak będzie wyglądał za 700 lat? Tego chętnie dowiemy się od Was! Zapraszamy 
do udziału w konkursie plastycznym, którego temat związany jest z obchodami 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. 
Wybierzcie się w podróż do przyszłości i pokażcie nam, jak będzie wyglądało nasze miasto. Kto tu będzie mieszkał? Czym się 
zajmował? Czy po ulicach będą nadal jeździły trolejbusy? A może ludzie będą poruszać się latającymi spodkami? Jak będą wy-
glądały Wasze podwórka, a jak Plac Litewski? Kto będzie spacerował po Krakowskim Przedmieściu? Czy w Ogrodzie Saskim 
nadal będą rosły zwykłe drzewa, czy może zamiast nich pojawią się fantastyczne rośliny, jakich dotąd nie widzieliśmy?

Łączcie ze sobą różne techniki, nie ograniczajcie się do jednego narzędzia: wyklejajcie, lepcie, wydzierajcie, malujcie, klejcie. 
Użyjcie różnych materiałów od kredek przez gazety, plastelinę, sznurki, korki, stemple, brokaty i wszystko, co Wam przyjdzie do 
głowy i wpadnie w ręce! Zachęcamy gorąco do tworzenia prac przestrzennych, z użyciem materiałów recyklingowych. Mapy, 
rysunki, makiety, kolaże, grafiki – możliwości jest wiele. Stwórzcie prace, które będą Waszą wizją Lublina z przyszłości. Czekamy 
na Wasze pomysły!

REGULAMIN

I Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”.

II Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat, które wykonają pracę samodzielnie.
2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, 
klubach kultury lub szkołach z Lublina. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych  
– w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice dziecka.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki przestrzenne, mieszane, graficzne, drapane, wy-
cinane, itp.
4. Prace powinny mieć format minimum A4.
5. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.
6. Do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna zawierająca następujące 
dane:
– imię i nazwisko uczestnika;
– data urodzenia;
– dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik;
– imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail).
7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych 
(umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
9. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 23 marca br. na adres:
Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”, ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Lublin za 700 
lat”.
Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora, nie data stempla pocztowego.

III Ocena prac i nagrody:
1. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
– kategoria 5-8 lat
– kategoria 9-12 lat
2. Prace oceniać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
3. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Organizatorzy przewidują również przyznanie nagrody dla instruktora.
5. Prace wybrane przez jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej
w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”.
6. Spotkanie podsumowujące z jury, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się  
7 kwietnia o godz. 17:00 w DDK „Czuby Południowe”. Po 7 kwietnia wyniki dostępne będą na stronie internetowej:
 www.ddkczubypoludniowe.pl.
7. Laureaci i wyróżnieni oraz ich instruktorzy zobowiązani są do udziału w spotkaniu podsumowującym oraz osobistego odbioru 
nagród i dyplomów. Nagrody będą do odebrania tylko w dniu ogłoszenia wyników.
8. Nagrody, które nie zostaną odebrane w dniu wernisażu przechodzą do puli nagród w kolejnej edycji konkursu.

IV Postanowienia końcowe:
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ddkczubypoludniowe.pl .
2. Dostarczenie pracy i złożenie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, zwłaszcza dotyczących terminów nadsyłania prac
i ogłoszenia wyników.
4. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: d.lesiak@ddkczubypoludniowe.pl


