
Więcej niż Twarz

Konkurs plastyczny na projekt maski

Zachęcamy Dzieci, Młodzież z MDK-Krzyki, a także ich Rodziców, Ciocie, Wujków, Babcie i Dziadków 
do wspólnej plastycznej zabawy! Stwórzcie oryginalne projekty masek, które uświetnią karnawałowy 
koncert  „Za zasłoną…”. Na prace czekamy do 15 stycznia 2020 roku.

  
 
 

 
 

  
 
 
 

 

Grudzień 2019
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

ul. Powstańców Śl. 190
53-139 Wrocław



1. Cele konkursu
 • Zwiększenie zainteresowania maską, jako obiektem pełniącym ważną rolę w historii sztuki.
 • Stworzenie unikalnej wystawy w czasie koncertu noworocznego w Radiu Wrocław.
 • Rozwijanie pasji i zdolności artystycznych, integracja dzieci, młodzieży i rodzin.

2. Nagrody
Dla autorów najlepszych i najbardziej oryginalnych masek przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodzimy trzy najlepsze 
prace oraz rozdamy trzy wyróżnienia. Najpiękniejsze maski zostaną wyeksponowane na wystawie w czasie 
koncertu “Za zasłoną...”.

3. Warunki uczestnictwa
 • Konkurs ma charakter wewnętrzny i jest kierowany do uczestników zajęć 
 w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Krzyki oraz do rodziców. W konkursie mogą wziąć udział 
 dzieci, młodzież i dorośli w wieku od 7 do 107 lat.
 • Akceptowane są zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe. Jeden autor może nadesłać 
 kilka prac, może działać także w kilku zespołach. Zespół powinien liczyć 
 maksymalnie 3 osoby.
 • Prace mogą powstawać w ramach zajęć plastycznych w MDK, jak również (w przypadku 
 dzieci uczęszczających do innych sekcji) w domu, w zespole z rodzicami i innymi 
 członkami rodziny.
 • Każda maska powinna spełniać wymogi opisane w punktach 4 i 5.

4. Technika i wymiary  prac 
 Technika prac jest dowolna, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych warunków ułatwiających 
 ekspozycję na wystawie.
 • Maski na płaszczyźnie: rysunek, malarstwo, batik, grafika, grafika komputerowa, kolaż,   
 wycinanka i inne.
 • Maski przestrzenne: ceramika, rzeźba, mozaika, model itp.
 UWAGA: Nie przyjmujemy fotografii (może ona jednak posłużyć jako element kolażu,   
 także w formach przestrzennych).
 • Projekt maski na płaszczyźnie musi zostać przedstawiony poziomo lub pionowo na formacie 
 A3 (42 x 29,7 cm).  Gotowa maska powinna zostać umieszczona na tle w formacie A3 o jednolitym  
 kolorze.  
 • Maski przestrzenne nie mogą przekraczać wymiarów formatu A3 (29,7 x 42 x 29,7 cm, jak na 
 poniższym przykładzie). W przypadku form przestrzennych tło nie jest wymagane.

5. Opis prac na odwrocie
 Prace muszą być opisane czytelnie na odwrocie, według schematu w załączniku (strona 3). Prosimy podpisać 
 także rodziców (jeśli współtworzyli maskę).
 UWAGA: Do form przestrzennych należy dołączyć opis, nieingerujący w wygląd frontu maski 
 (przyklejony z tyłu, przyczepiony na sznurku do maski itp.)

Poziomo PiONOWO PRZESTRZENNIE
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6. Termin złożenia prac w MDK-Krzyki i ogłoszenie wyników
 • Prace powinny być dostarczone do Koordynatora Konkursu najpóźniej do dnia 
 15 stycznia 2020 roku. Prace w opisanej teczce można pozostawić także w recepcji 
 Młodzieżowego Domu Kultury-Krzyki.
 • Po dostarczeniu prac zostaną zorganizowane obrady Jury, które wyłoni i nagrodzi najlepsze   
 maski. W czasie obrad zostaną także wyselekcjonowane maski do wystawy w Radiu Wrocław.
 • Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodach mailowo lub za pośrednictwem instruktora  
 prowadzącego. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czasie koncertu w Radiu Wrocław 
 (ul.Karkonoska 10) dnia 1 lutego 2020 roku.

 Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  rodzica/opiekuna  prawnego lub uczestnika pełnoletniego  
na  przetwarzanie  danych osobowych,  zawartych  w  Karcie  Zgłoszenia  (imię i nazwisko (wiek) autorów,  nazwa maski, zastosowa-
na technika plastyczna, sekcja MDK-Krzyki/nazwisko instruktora, e-mail do kontaktu) dla potrzeb konkursu i wystawy oraz publikację 
imienia, nazwiska, wieku (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz zdjęcia pracy osób startujących w konkursie na stronie inter-
netowej MDK-Krzyki (uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europe-
jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-zwanego dalej „RODO”, które nakładają 
obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia prz-
episów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

Koordynator konkursu: Jan Skarżyński.
Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na adres e-mail: j_skarzynski@mixbox.pl

ŻYCZYMY POWODZENIA! :)

Załącznik: 

IMIONA I NAZWISKA (WIEK) AUTORÓW:

 

NAZWA MASKI:

ZASTOSOWANA TECHNIKA PLASTYCZNA:

SEKCJA MDK-KRZYKI/NAZWISKO INSTRUKTORA:

E-MAIL DO KONTAKTU:
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