
Regulamin II edycji Konkursu plastyczno-literackiego „Papieskie Oblicze” 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Papieskie Oblicze” zwanego dalej Konkursem jest 

Miejski Dom Kultury w Wołominie mający siedzibę przy ul. Mariańskiej 7 w Wołominie. 

 

2. Cel Konkursu: 
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II. 

 

3. Czas trwania Konkursu: 

Konkurs trwa od 2 października do 14 października 2020 roku. 

 

4. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów dowolnej klasy wszystkich typów szkół podstawowych i 

liceów ogólnokształcących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa jest: 

- dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami 

- dostarczenie prac w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie 

- prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich 

- każda praca musi być opatrzona metryczką (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon oraz e-

mail) 

- zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

 

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub poetyckiej (wiersz) nawiązującej do 

postaci Jana Pawła II zgodnie z tematem konkursu „Papieskie Oblicze” 

 

Techniki prac: 

1. Każdy z uczestników może przesłać 1 pracę wykonaną dowolną techniką (np. akwarela, węgiel, 

ołówek, olej, akryl, rzeźba) lub jeden autorski wiersz (nawiązujący do postaci Jana Pawła II) 

2. Format prac nie większy niż 70x100cm, w przypadku rzeźby format pracy nie ma limitu 

rozmiaru. 

3. Prace poetyckie mogą być wysłane w formie elektronicznej na maila: mdk@mdkwolomin.pl 

zatytułowanego „Papieskie Oblicze II – Konkurs” lub dostarczane w kopercie do Miejskiego Domu 

Kultury w Wołominie. 

4. Prace muszą być opisane. 

5. Prace niezwiązane z tematyką, niezgodne z formatem, naruszające prawo lub wysłane po 

terminie będą odrzucane. 

 

Termin nadsyłania prac 

1. Termin nadsyłania prac 14 października 2020 r. godzina 20.00 

2. Prace trzeba dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: 

Miejski Dom Kultury w Wołominie 

ul. Mariańska 7 

05-200 Wołomin 

z dopiskiem: „Papieskie Oblicze II - Konkurs” 
 

3. Prace uszkodzone podczas wysyłki nie będą oceniane. Miejski Dom Kultury nie odpowiada za 

powstałe uszkodzenia. 

 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

mailto:mdk@mdkwolomin.pl


1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 października na uroczystościach Dnia Papieskiego na 

placu 3 maja w Wołominie. 

2. Autorzy nagrodzonych prac (I, II i III miejsce) otrzymają nagrody i zestawy upominków 

ufundowane od Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. 

 

 

 

 

 

 


