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I. Organizatorzy:  

      - Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5, 
     - Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie, ul. Łąkowa 31. 
 

II. Cel konkursu: 
- wzbogacenie zainteresowań dzieci i młodzieży  
  twórczością  Arkadego Fiedlera 
- wymiana doświadczeń artystycznych uczestników. 

III. Warunki uczestnictwa: 
1. Wiek uczestników konkursu: od 6 do  21 lat. 
2. Format prac: A4 lub większy. 
3. Termin nadsyłania prac: do dnia  26 maja 2017 r. 
4. Technika wykonania: dowolna. 
 

5. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 
 

6. Finał konkursu odbędzie się 2 VI 2017 r. o godzinie 11.00  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5.  
 

7. Lista laureatów Konkursu zostanie udostępniona wyłącznie na stronie 
internetowej   www.mdkgrunwaldzka5.pl. O wynikach nie powiadamiamy 
laureatów telefonicznie czy mailowo. 
 

8. Prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Galerii 
KONTUR mieszczącej się w siedzibie MDK przy ulicy Grunwaldzkiej 5. 
 

9. Prace muszą być zaopatrzone w informację załączoną na odwrocie 
wypełnioną drukowanymi literami: 
- imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko 
opiekuna artystycznego oraz mail i nr tel. do kontaktu. 
  

10. Prace należy nadsyłać na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury, 31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5. 
 

11.Konkurs jest wydarzeniem wpisanym w 12. Festiwal Święto Ogrodów. 
 

12. Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs akceptuje postanowienia 
Regulaminu oraz wyraża zgodę na: przetwarzanie przez Młodzieżowy 
Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie danych osobowych  
zgodnie    z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.),  nieodpłatne publikowanie pracy, 
umieszczanie i prezentowanie   wizerunku autora na zdjęciach oraz  
w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konkursu. 
 

13. Nagrody nie odebrane w dniu finału Konkursu można odbierać do dnia 
23. 06. 2017 r. w sekretariacie MDK. Po tym terminie jest możliwa wysyłka 
wyłącznie dyplomów po uzgodnieniu z Organizatorem (tel. 12 411 67 03). 

 

 

 

Dodatkowe informacje: tel. 12 411 67 03 

http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/

