
Regulamin  
II Mazowieckiego Konkursu Plastycznego:  

„Tęczowy Świat Krzysia - Anioły” 
skierowanego do dzieci z placówek, z którymi związany był tragicznie 

zmarły w dniu 20 kwietnia 2009 r.  
wychowanek Domu Dziecka w Równem. 

 
 

Organizator: Dom Dziecka w Równem 
Patron konkursu: Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom” 
 
Cele konkursu:  
 

 Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży technik plastycznych 
wykorzystujących pastele olejne 

 Uwrażliwianie dzieci i młodzież na piękno otaczającego nas świata 
 Rozwijanie fantazji i wyobraźni 
 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 
 Popularyzacja sylwetki tragicznie zmarłego artysty Krzysztofa 

Karolkowskiego 
 
Warunki konkursu: 
 
 1.Uczestnicy: 
 
 Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto nie ukończył 21 roku życia. 
Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach: 6 – 10 lat, 11 – 15 lat, 16 – 20 lat. Każdy 
uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.  
Opiekun lub instruktor powinien wypełnić i przesłać na adres Organizatora  
wypełnione zgłoszenie (druk w załączeniu). 
 

2. Technika i format prac: 
 

 Na konkurs należy przysłać prace o minimalnym formacie A4, a maksymalnym 
A2, wykonane techniką pasteli olejnych, lub w znacznym stopniu tę technikę 
wykorzystującą. 
 

3. Tematyka prac: 
 
 Tematem prac w tym roku jest tęczowy świat aniołów, które m.in. tak 
chętnie malował młody, tragicznie zmarły artysta – wychowanek Domu Dziecka 
w Równem – Krzysztof Karolkowski.  

 
 



4. Opis prac nadsyłanych na Konkurs: 
 

 imię i nazwisko autora pracy 
 wiek 
 adres placówki 
 imię i nazwisko instruktora 

 
5. Termin składania prac: 

 
 Prace powinny być złożone osobiście lub zostać przesłane do siedziby 
Organizatora Konkursu do dnia 31. 03. 2011r.  na adres: 

 
   Dom Dziecka w Równem 
   Równe 78 
   05 – 282 Strachówka 
   pow. wołomiński  
   woj. mazowieckie 
 

6. Nagrody i wyróżnienia: 
 

 Niezależne Jury Konkursu przyzna nagrody rzeczowe o raz wyróżnienia         
(w ubiegłym roku były to m.in. telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, 
odtwarzacze MP4 i materiały plastyczne), a także nagrodę specjalną dla opiekuna 
autora najlepszej pracy. 
 

7. Wręczenie nagród: 
 

 Wręczenie nagród dla autorów najciekawszych prac oraz opiekunów dzieci 
odbędzie się na wernisażu wystawy w dniu 7 maja 2011 r. o godz. 1100 w siedzibie 
Organizatora tj. Domu Dziecka w Równem. Nagrodzeni uczestnicy zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub faxem oraz otrzymają zaproszenia na wernisaż i 
rozdanie nagród. 
 
 Wszystkie prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Domu Dziecka 
w Równem i mogą zostać wykorzystane w planowanych pokonkursowych 
wystawach prac. 
 
 Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków 
Regulaminu, zgodę na publikacje danych osobowych (nazwisk laureatów), 
zamieszczanie fotografii prac w prasie lokalnej, materiałach reklamowych, stronach 
internetowych Organizatora Konkursu i planowanych wystawach.  
 
 

 Pytania i wątpliwości prosimy kierować do reprezentującej Organizatora Konkursu 
wychowawczyni – instruktora plastyki p. Urszuli Przesmyckiej tel. 501 440 202, lub dyrektora 
placówki p. Jana Nowaka tel. (25) 676 09 14. 


