
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 , ul. ks. J. Popiełuszki 9 , 41-906 Bytom , tel.32/281-21-73 

www.mdk2.bytom.pl 

Do nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego , techniki, plastyki 
 i przedmiotów zawodowych : 

prosimy o poinformowanie uczniów o konkursie 

 

     KONKURS DLA MŁODYCH  
PROJEKTANTÓW   

                          Masz pomysł na pojazd o ciekawym wyglądzie? 
Zgłoś go do konkursu organizowanego 

przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu 

( jako rysunek , rzeźbę, lub model kartonowy ) 

 

REGULAMIN "KONKURSU DLA MŁODYCH PROJEKTANTÓW" 

1.Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu.  
 

2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu zewnętrznego pojazdu (design zewnętrzny nadwozia  
bez opisu szczegółów konstrukcyjnych ).  
 
3.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży, zwłaszcza w dziedzinie designu 
środków transportu. 
 
4.Warunki uczestnictwa w konkursie: 
a) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym regulaminie, 
b) zgłaszający jest autorem pracy, 
c) zgłaszający jest uczniem bytomskiej szkoły do szczebla średniego, 
d) dostarczenie do dnia 30.03.2018 pracy konkursowej w postaci obrazu  na papierze formatu A4 
wykonanych dowolną techniką (włącznie z metodami komputerowymi ),rzeźby z dowolnego tworzywa, lub 
modelu kartonowego, 
e) dołączenie do zgłoszonych prac tabeli informacyjnej - metryki (według załączonego wzoru ), 
f) dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, 
 
5.Każdy z uczestników może wykonać maksymalnie 2 projekty 
 
6.Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

 

a) kreatywność pracy, 
b) sposób zaprojektowania ogólnych proporcji, detali i malowania ,  
c) staranność wykonania, 
 
7.Konkurs trwa od dnia 14.02.2018 do dnia 30.03.2018 
 
8.Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach :  
 
a) I kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, 
b) II kategoria – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, 
c) III kategoria – młodzież gimnazjalna i szkoły średnie 
 
9.Uczestnik zachowuje prawa autorskie i majątkowe do swego projektu. 
 
10.MDK2 Bytom nabywa prawo do prezentowania prac konkursowych w celach związanych z niniejszym 
konkursem. 
 

11.Projekty należy zgłaszać w terminie do 30.03.2018 na adres MDK2 przy ul. ks. J. Popiełuszki 9, 41-906 
Bytom 

 

12.Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 11.04.2018 na stronie www.mdk2.bytom.pl  
oraz poprzez informację skierowaną do szkół.  
 

13.Wręczenie nagród odbędzie się dnia 17.04.2018  o godz. 14.30 w siedzibie MDK2 Bytom ul. ks. J. 
Popiełuszki 9. 

http://www.mdk2.bytom.pl/

