
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład 
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ogłasza

VII EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CERAMIKI
 I MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH

PT. „DZIEJE PUSZCZY-MIESZKAŃCY KAMPINOSU”
FORMA DO WYBORU:

1. RZEŹBA

2. SZTUKA UŻYTKOWA I KAFLE

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku  od 7 do 18 lat. Udział w konkursie mogą

wziąć  pracownie  plastyczne lub  ceramiczne znajdujące się  w szkołach,  placówkach oświatowo-

wychowawczych, ośrodkach zajęć pozaszkolnych oraz uczestnicy indywidualni zgłaszani przez na-

uczycieli  i  rodziców. Udział  w konkursie jest bezpłatny.  Konkurs  skierowany jest do placówek i

uczestników indywidualnych z województwa mazowieckiego.

  I.  Celem Konkursu jest:  

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży ceramiki i małej formy rzeźbiarskiej;

 wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, aktywizacja twórcza;
 kształtowanie świadomości artystycznej poprzez uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 Prace mogą być wykonane z gliny (szkliwionej lub nie), masy solnej i papierowej, papier-mache

lub  wypalonej  modeliny.  Nie  mogą  być  wykonane  z  plasteliny  oraz  innych  nietrwałych

materiałów. 

 1. RZEŹBA 

Prace przestrzenne -  powinny spełniać kryterium powieszenia lub postawienia.   Rzeźba

powinna przedstawiać zwierzęta i  roślinność charakterystyczną dla Puszczy Kampinoskiej,

(mogą być przedstawione w towarzystwie człowieka).

 2.1. SZTUKA UŻYTKOWA i 2.2 KAFLE

Naczynia powinny  spełniać  kryterium  powieszenia  lub  postawienia.  Uczestnik  konkursu

zobowiązany jest wykonać komplet/zestaw składający się z 4     sztuk kwadratowych, płaskich  

kafli  o  wymiarze  10  cm  x  10  cm  każdy oraz  grubości  nieprzekraczającej  1  cm.  

Zachęcamy do suszenia prac pomiędzy deseczkami,  tak by kafle były całkowicie płaskie i  nie

odkształcały się w procesie suszenia. Naczynia, kafle, poidła dla ptaków, lampiony itp. powinny



zdobione być  motywem zwierząt  i  roślinności  charakterystycznych  dla  Puszczy  Kampinoskiej,

mogą być one przedstawione w towarzystwie człowieka. 

Uprzejmie prosimy o odpowiednie zabezpieczenie prac przed uszkodzeniami (w szczególności

dotyczy to prac przesyłanych za pośrednictwem poczty) oraz podpis – imię i nazwisko –

umieszczony bezpośrednio na spodzie pracy.

 Prace opatrzone w wymienione poniżej załączniki należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocz-

tą do 17 marca 2023 r. na adres: Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie,

ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz.:

10.00 - 19.00 oraz w piątek w godz.: 10.00 – 18.00, szczegóły na www.zwpek.pl)

1. Karta zgłoszenia ucznia - Metryczka (załącznik nr 1)

2. Zgody (załącznik nr 2)

3. Karta zgłoszeniowa dla placówki (załącznik nr 3)

 O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data dostarczenia przesyłki  do placówki,  
a nie data stempla pocztowego.

II. Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wiekowych:

◦ 7 – 8 lat
◦ 9 – 10 lat
◦ 11 – 12 lat
◦ 13 – 14 lat
◦ 15 – 18 lat

IV. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele sztuki i artyści plastycy oceni prace

wg następujących  kryteriów:  walory  artystyczne,  technika  wykonania,  kreatywność,  stopień

trudności, adekwatność pracy do tematu, samodzielność wykonania.

IV. Postanowienia końcowe:

 Komisja, w zależności od liczby i rodzaju zgłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmian w podziale

na grupy wiekowe i tematyczne. 

 Uwaga: nie zwracamy nagrodzonych prac! Prace nienagrodzone (po wcześniejszym ustaleniu

terminu odbioru)  można odebrać do 28 kwietnia 2023 roku.

 Limit prac zgłoszonych do konkursu z jednej placówki to 20 sztuk. Dopuszczamy możliwość

nadsyłania prac w więcej niż 1 wybranej formie. 

 Istnieje  możliwość  nadsyłania  prac  tworzących  zestaw/komplet,  takie  zgłoszenie  będzie

traktowane  jako  jedna  praca  (prosimy  o  czytelny  opis  elementów  wchodzących  w  skład

zestawu).



 Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc w sześciu kategoriach wiekowych oraz

przyznanie  wyróżnień.  Liczba  przyznanych  nagród  i  wyróżnień  zależy  od  poziomu

artystycznego zgłoszonych prac. 

 Organizator  Konkursu  zapewnia  podziękowania  w  formie  dyplomu  dla  wszystkich

zainteresowanych  placówek  lub  osób  przygotowujących  uczestników  do  konkursu

(Karta zgłoszenia ucznia – Metryczka – załącznik nr 1)

 Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Komisja Konkursowa i Dyrektor ZWPEK. 

 Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich

Placówek  Edukacji  Kulturalnej  w  Warszawie  –  www.zwpek.pl oraz

https://www.facebook.com/MDKwola/   w dniu 3 kwietnia 2023 r.  o godzinie 18:00.

 Gala wręczenia nagród i wyróżnień Konkursu odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00

(środa)

 w sali teatralnej Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a

 lub online,  w sytuacji  pojawienia się  obostrzeń uniemożliwiających zorganizowanie gali  w

trybie  stacjonarnym.  Gala  zostanie  opublikowana  na  facebooku  placówki

https://www.facebook.com/MDKwola oraz  na  stronie  www.zwpek.pl;  w  tym  przypadku

nagrody można będzie odbierać w sekretariacie placówki od 19 kwietnia do 7 czerwca 2023

roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacje:

Koordynator konkursu: Alicja Wąsik imprezy.zwpek@eduwarszawa.pl

(w tytule proszę wpisać: VII Wojewódzki Konkurs Ceramiki)

Numer kontaktowy do sekretariatu: 22 836 13 13 wewn. 21

poniedziałek – czwartek  10.00 – 19.00 

piątek 10.00 – 18.00

 

Adres do wysyłki: 

VII Wojewódzki Konkurs Ceramiki i Małych Form Rzeźbiarskich

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

ul. Brożka 1a

01-442 Warszawa 

http://www.zwpek.pl/
https://www.facebook.com/MDKwola
https://www.facebook.com/MDKwola/
http://www.zwpek.pl/

