
Idea 
Ideą konkursu jest danie przestrzeni młodemu człowiekowi  do 
wypowiedzi pisemnej w formie dialogu na tematy egzysten-
cjalne, zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi na nurtują-
ce kwestie.  

Miejsce i czas 
Finał w czerwcu 2021 roku w formie on-line 
MDK Wrocław-Krzyki, ul. Powstańców Śl. 190 . 
Zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 na: wladcy@mdk-krzyki.pl 

Jak pisać? 
1. Krótko (maks. 2 strony,  font 12 pkt. ) . 
2. W  formie dialogu pomiędzy Uczniem i Mistrzem. 
3. Dialog może być inspirowany różnymi formami komunikacji: 
listy, rozmowa, komentarze w internecie, SMS, Messenger itp. 
4. Praca musi być autorska, autentyczna, szczera. 

Organizator 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki 
ul. Powstańców Śląskich 190 
53-139 Wrocław-Krzyki 
www.mdk-krzyki.pl 
Dyrektor MDK-Krzyki: Małgorzata Brodzińska 

Koordynatorzy 
Agnieszka Mazur-Sztynek i Dawid Gębala 

Jury 
Organizator powołuje jury konkursu, które zadecyduje o przy-
znaniu nagród. 
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Cele konkursu 
✦ Przywrócenie właściwej rangi 

dialogowi 

✦ Wspieranie rozwoju wrażliwości 
językowej 

✦ Kształtowanie umiejętności wer-
balizowania swojego światopo-
glądu 

✦ Zwrócenie uwagi na wpływ  
środków masowego przekazu na 
współczesnego człowieka 

Zasady udziału
✦ Należy przygotować w formie 

pisemnej odpowiedź na pytanie 
„Mistrz-uczeń swego 
mistrza?”. 

✦ Zwycięskie prace zostaną opu-
blikowane na stronie , FB MDK-
Krzyki oraz w specjalnym nume-
rze gazety ECHA Z MDK-A 

✦ Wymagana forma to dialog (Mi-
strz - Uczeń). 

✦ Obowiązują  dwie kategorie  
wiekowe: 
- szkoły podstawowe 
- szkoły ponadpodstawowe 

WŁADCY MÓW 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki zaprasza 

młodzież od 12. roku życia do udziału w konkursie literackim na temat:  
MISTRZ - UCZEŃ SWEGO MISTRZA? 

Zgłoszenia należy wysłać na adres: wladcy@mdk-krzyki.pl  z dopiskiem „Władcy mów” 

do 30 kwietnia 2021 roku.

EDYCJA II ONLINE

mailto:mdk-krzyki@o2.pl%2522%2520%255Ct%2520%2522_top
http://www.mdk-krzyki.pl
http://www.mdk-krzyki.pl/


 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki 
Imię i nazwisko autora : 
 
Tytuł: 
 
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:  
 
Nazwa i adres szkoły: 
 
Adres e-mail szkoły: 
 
Adres autora: 
 
Adres e-mail autora: 
 
Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć): 

• ◊  szkoła podstawowa  

• ◊  szkoła ponadpodstawowa  

Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika konkursu. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczest-
nika pełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszenia (imię i nazwi-
sko autora, imie i nauczyciela prowadzącego, adres autora, adres szkoły, adresy e-mail do kontaktu) dla 
potrzeb konkursu i wystawy oraz publikację imienia, nazwiska, wieku (w przypadku osób nie- pełnoletni-
ch) oraz publikację pracy osób nagrodzonych w konkursie w specjalnym numerze gazety ECHA Z MDK-A 
oraz na stronie internetowej MDK-Krzyki. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Eu- 
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku 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 przetwa-
rzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997- r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 

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

Data i podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica uczestnika 

Dyrektor MDK-Krzyki: Małgorzata Brodzińska  
Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Mazur-Sztynek i Dawid Gębala
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS 
LITERACKI „WŁADCY MÓW” 

TYTUŁ II EDYCJI:  
„MISTRZ - UCZEŃ SWEGO MISTRZA?”

http://www.mdk-krzyki.pl
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