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Nazwisko i imię autora: 
 
……………………………………………………………. 
 
kategoria:    A      B        C         D        E        F 

                             (zakreśl kółkiem właściwą grupę) 

 

     Wiek:..................................................................................... 
 

  Adres szkoły / placówki: ..................................................... 

  .............................................................................................. 

  ...................................................................................................... 

 Imię i nazwisko nauczyciela 

 (pod którego kierunkiem praca została wykonana): 

 …………………………………………………………………… 



 
 

Drodzy Młodzi Artyści 
 

Zapraszamy Was do udziału w Biennale Twórczości Plastycznej 
Dzieci i Młodzieży – najstarszej cyklicznej imprezie plastycznej dzieci  
i młodzieży, organizowanej od 1984 roku przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Oświęcimiu.  

Przejrzyjcie wraz z nauczycielami zestawy prac z bieżącego roku 
szkolnego, wybierzcie najciekawsze, albo wykonajcie nowe i przekażcie je 
za pośrednictwem szkół i placówek organizatorom. 
 

Będzie nam miło spotkać się z Wami na wernisażu. 
 

Organizatorzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M Ł O D Z I E Ż O W Y   D O M   K U L T U R Y 
ul. K. Olszewskiego 1, 32-600  OŚWIĘCIM 

                                          tel.(fax) 033/842–42–64 
e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl 

          www.mdkoswiecim.pl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        REGULAMIN: 

 
1. Celem Biennale jest: 

• rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, 

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

• wymiana doświadczeń artystycznych.  
2.    Na Biennale należy nadsyłać samodzielne prace indywidualne o dowolnej tematyce 
 wykonane w technikach malarskich, rysunkowych - w formacie A3 (duży blok) lub 
 graficznych - w formacie  A3 lub A4. 
       Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  
3. Każdą pracę należy opisać na odwrocie, drukowanymi literami, według załączonego 
 wzoru. 
4.    Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 05.04.2017 r. na adres: 
       MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul. Olszewskiego 1, 32-600  Oświęcim. 
5.    Kategorie: 
       A: przedszkole od lat 5                              B: kl. I – III szkoły podstawowej                       
       C: kl. IV – VI szkoły podstawowej               D: gimnazjum 

              E: szkoły ponadgimnazjalne do lat 20           F: młodzież niepełnosprawna do lat 20 
        6.   Nagrody i wyróżnienia przyznawać będzie Jury powołane przez organizatorów. 
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
       7.    Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród  i wyróżnień nastąpi w dniu 
  09.05.2017 r. w Oświęcimskim  Centrum Kultury. 
       8.    Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatorów. 
       9.    Nadesłanie prac na Biennale jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
 regulaminu oraz akceptacją przetwarzania i wykorzystania danych osobowych     
             oraz wizerunku  uczestników dla celów organizacyjnych i promocyjnych  
              konkursu. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania  
              i promowania zgłoszonych prac konkursowych. 
     10.  Proszę nie rolować i nie oprawiać prac. 
      11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości wręczenia 
 nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej. O wszelkich zmianach zwycięzcy 
 zostaną powiadomieni. O wynikach konkursu szkoły i placówki zostaną  
 poinformowane telefonicznie bądź drogą poczty elektronicznej. 
       12.  Prace nagrodzone będzie można obejrzeć na stronie internetowej             
               www.mdkoswiecim.pl, po uroczystości wręczenia  nagród.  


