
Powiatowy Konkurs Plastyczny
Moja wymarzona kraina.

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 10,
tel: 22 784 44 99, e-mail: mok@moklegionowo.pl, www.moklegionowo.pl.
Pod patronatem Statrosty Legionowskiego oraz Prezydenta Miasta Legionowo.

Przesłanie konkursu 
W Legionowie placów zabaw jest sporo, jednak do tej pory nie było takiego miejsca do zabawy,
z którego w pełni mogłyby korzystać też dzieci niepełnosprawne, stąd powstał pomysł utworzenia
w Legionowie integracyjnego placu zabaw.  
Wyobraźmy sobie, że widzimy ludzi z lotu ptaka. Czy różnimy się od siebie? Nie. Różnice stają się
zupełnie niewidoczne. Jesteśmy całością. Tak jak tafla wody na jeziorze. Kiedy przyjrzeć się bliżej
okazuje  się,  że  nie  ma  dwóch  identycznych  kropli  wody,  tak  jak  nie  ma  dwóch  identycznych
płatków  śniegu  oraz  dwóch  identycznych  osób.  Drobiazgi  nadają  życiu  smak.  Różnice  nadają
koloru. Możliwość uczestniczenia w różnorodności świata dostarcza nam wielu wzruszeń. Starając
się spojrzeć cudzymi oczami możemy dostrzec rzeczy, których sami nigdy byśmy nie zobaczyli,
co pozwala nam stać się bogatszym człowiekiem. 
Tak jak jesteśmy różni, tak różnie wyobrażamy sobie swoje idealne miejsce. Dla jednego będzie to
cukierkowa kraina w której w fontannie płynie czekolada a chmury zrobione są z waty cukrowej.
Dla  innego  świat  pełen  magii  w  którym  można  przeżyć  tysiąc  przygód  lub  kraina  pełna
niesamowitych  roślin  i  zwierząt.  Zachęcamy do wzięcia  farb,  kredek,  ołówków,  mazaków czy
najróżniejszych wycinków i stworzenia swojej wymarzonej krainy.
Być może wśród prac znajdziemy inspirację do stworzenia jednej z zabawek na placu zabaw dla
każdego,  który  ma  powstać  w  Legionowie.  Placu  zabaw  w  którym  każdy:  zdrowy,
niepełnosprawny, młody i młody duchem poczuje się u siebie. A imię i nazwisko pomysłodawcy
umieścimy na tabliczce obok tejże zabawki? 
Wyobraźnia nie ma granic! A to jest właśnie to, czego pragniemy najbardziej! Pozbycia się
granic!

Temat konkursu
Plastyczne przedstawienie swojej wymarzonej krainy lub przestrzeni. 

Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany zarówno do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych. Przewidujemy trzy
kategorie  wiekowe,  do  konkursu  zapraszamy  zarówno  uczestników  zdrowych,  jak
i niepełnosprawnych:
- dzieci do 11 roku życia
- młodzież od 12 do 18 roku życia
- dorośli, bez ograniczeń wiekowych

Prace konkursowe
- Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursowe. 
- Przyjmujemy prace w formacie nie mniejszym niż A3 i nie większym niż A1, w technice płaskiej
(malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne, grafika komputerowa, techniki mieszane)

Zgłoszenia
- Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie organizatora przy ul. Norwida 10 w Legionowie,

od 2 do 6 marca 2020, w godzinach od 10.00 do 18.00.
- Do prac należy dołączyć opis zawierający imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy oraz numer 
telefonu i adres e-mail.

mailto:mok@moklegionowo.pl
http://www.moklegionowo.pl/


Rozstrzygnięcie konkursu
– Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołane przez organizatora jury, które przyzna nagrody

i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznawania
nagród oraz wyróżnień.

– Nagrodzeni  uczestnicy  konkursu  otrzymają  nagrody  podczas  uroczystego  zakończenia
w dniu  20  marca  2020,  o  godz.  10.00,  w  sali  widowiskowej  legionowskiego  ratusza,  
ul. Piłsudskiego 41.

– Ogłoszeniu  rozstrzygnięcia  towarzyszyć  będzie  wystawa  nagrodzonych  prac  w  Galerii
Sztuki Ratusz przy ulicy Piłsudskiego 41.

Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania nagrodzonych prac.
-  Zobowiązujemy  się  do  poszanowania  osobistych  praw  autorskich,  ale  każdy  z  uczestników
przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe do przekazanej na konkurs pracy.
- Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza, iż uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i ją
akceptuje.  


