
 
 
 



XII Diecezjalny Konkurs Plastyczny 
„JAN PAWEŁ II” 

 
w ramach Dni Papieskich w Świdnicy 

 
Patronat : 

Prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewska 
Biskup Świdnicki Ignacy Dec 

 
Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury  
im. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy 

 
 
 
 

Regulamin konkursu: 
Cele: 

 Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych. 
 Przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża 
     Jana Pawła II 
 Przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka . 
 Prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości 

plastycznej. 
 
 

Tematyka prac plastycznych: 
 

Jan Paweł II – Papież Pielgrzym 
–  ilustracja przedstawiająca pielgrzymki do Polski.  

 
 

Do uczestników konkursu: 
 
Wykonajcie ilustrację przedstawiającą pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do 
Ojczyzny. Miasta,które odwiedził  podczas swoich ośmiu pielgrzymek do Polski. Nie 
tylko te znane i największe, ale i te z naszego regionu jak Wrocław czy Legnica. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkól podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, oraz innych placówek oświatowych.  

 
2. Na konkurs może wpłynąć 25 prac od jednego nauczyciela   

 
3. Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących 
     technikach   plastycznych:   
 Rysunek: ołówkiem, piórkiem i tuszem, węglem. 



 Malarstwo: pastele suche, pastele olejne, farby plakatowe, akrylowe, olejne, 
akwarele, kredki, techniki mieszane, batik, malarstwo na jedwabiu. 

 Grafika: linoryt, pleksoryt, monotypia, kolograf. 
 Techniki własne, techniki mieszane.(bez materiałów sypkich i bibuły) 
 Prace na płaszczyźnie, które będą prezentowane w antyramach . 

 
4. Format prac :  A4,  A3  lub  A2 

Prosimy nie składać i nie rolować prac. 
5. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do eksponowania i drukowania prac. 
 
 
6. Prace powinny być opisane w następujący sposób: 

 
Imię i nazwisko autora ………………………………………………………… 
Wiek autora…………………………………………………………………….. 
Nazwa, adres i telefon/  email szkoły lub 
placówki………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana 
…………………………………………………………………………………………. 
 

7. Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,    
ul. Nauczycielska 2 ,  tel. 74-8513330 

 
do 5 maja  2017 r. 

 
 
 
8. Uroczyste otwarcie wystawy i podsumowanie konkursu odbędzie się  podczas 

obchodów DNI  PAPIESKICH  2017 w Świdnicy 
w maju 2017 r. 

 
9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub 

telefonicznie. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: 
WWW.mdkswidnica.pl 
 
 

                                                                                               Koordynator konkursu  
                                                                                              Joanna Waksmundzka 

                                                                                                         MDK Świdnica  


