Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław–Krzyki zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z województwa
dolnośląskiego do udziału w konkursie na najciekawszy komiks o tematyce ekologii i ochrony
środowiska.
Przez tysiące lat powstawania cywilizacji człowiek osiągnął sukces w wielu dziedzinach życia. Powstają
coraz doskonalsze maszyny i szybkie pojazdy wypełnione elektroniką, buduje się nowoczesne budynki
mieszkalne, galerie handlowe i wysokie biurowce. Dzisiejsi ludzie żyją w nieporównywalnie większym komforcie niż ich przodkowie.
Bez przerwy jednak słyszy się o przekraczających normy zanieczyszczeniach powietrza i zaśmieconych
lasach w pobliżu gospodarstw domowych. Człowiek nawet we własnym mieszkaniu może być zagrożeniem
dla środowiska - brak segregowania odpadów czy marnowanie wody pitnej to tylko niektóre z przykładów
naszych złych nawyków.
Jakie jeszcze zagrożenia dla środowiska wynikają z ludzkich działań? Jak możemy zmienić nasz
wspólny świat, by stał się on piękny, czysty i zielony?
Chcemy byście stworzyli krótką formę komiksową, w której pokażecie i opowiecie jak dbać o środowisko,
jak żyć zgodnie z naturą oraz jak można zmienić złe nawyki ludzi. Wasze komiksy mogą być: śmieszne,
poważne, a nawet straszne. Decyzja należy do Was!
Cele konkursu:
• szerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na tematy takie jak: działania człowieka zagrażające środowisku,
ekologia i ochrona przyrody
• propagowanie komiksu jako formy artystycznego wyrazu
• konfrontacja różnych wizji i pomysłów młodych twórców

Organizatorzy:
• Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław – Krzyki
Dyrektor: Małgorzata Brodzińska
w ramach imprezy “Eco art UP!” (21 - 28 kwietnia 2018)
• Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Filia nr 44
• Koordynator konkursu: Jan Skarżyński
(wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres e-mail j_skarzynski@mixbox.pl)
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest kierowany do wszystkich wychowanków dolnośląskich placówek pozaszkolnych, uczniów
szkół, oraz do osób prywatnych zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego.
2. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe. Zespoły twórców nie mogą być większe niż 3 osoby.
3. Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat , 11-15 lat i 16-18 lat oraz w kategorii
“praca zbiorowa”.
4. Technika: komiksy mogą być wykonane dowolną techniką malarską bądź rysunkową na papierze w formacie A4 lub A3, w przypadku grafiki komputerowej należy dostarczyć wydruk.
5. Do każdej pracy (malarskiej, rysunkowej, graficzno-komputerowej) prosimy dostarczyć kopię lub skan
w formie pliku JPG na adres e-mail: komiksekologiczny@o2.pl
6. Ilość stron: od 1 do 2. Dłuższe formy komiksowe nie będą rozpatrywane.
7. Na odwrocie prac należy zawrzeć następujące informacje (drukiem)
• tytuł komiksu
• numer strony
• imię nazwisko i wiek autora/autorów
• dokładna nazwa placówki, adres pocztowy, adres e-mail oraz telefon (w przypadku zgłoszeń
prywatnych wystarczy adres domowy, e-mail i telefon)
• imię i nazwisko instruktora (w przypadku zgłoszeń prywatnych - prawnego opiekuna)
Termin nadsyłania prac:
Prace należy dostarczyć w terminie do 5 kwietnia 2018 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław – Krzyki
53-139 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 190
e-mail: komiksekologiczny@o2.pl
Przesyłki (także elektroniczne) proszę opatrzyć podpisem „Konkurs EKOLOGIA W KOMIKSIE”
Uwagi końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika
pełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację imienia i nazwiska osoby
startującej w konkursie na stronie internetowej na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami).
Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki.
Najciekawsze komiksy zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK Wrocław-Krzyki.
Dla wyróżnionych osób przewidujemy atrakcyjne nagrody książkowe i nie tylko.
Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędą się pod koniec kwietnia w Filii nr 44 Miejskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 210 (o dokładnym terminie wręczenia nagród i wystawy
poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną).
Nagrody przechodzą na własność organizatora w przypadku, gdy nie zostaną odebrane w terminie do końca
kwietnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

