
MALUJEMY ZE ŚWIĘTYM HUBERTEM 
Konkurs plastyczny 

Celem konkursu jest: 

▪ rozwój wrażliwości plastycznej i estetycznej u młodego twórcy 

▪ promocja postaw proekologicznych, ochrona lasów 

▪ ochrona zwierząt 

▪ propagowanie informacji o ochronie zwierząt i roślin w lasach 

 

Miejsce: Brodnicki Dom Kultury 
Termin:  prace prosimy dostarczyć do Brodnickiego Domu Kultury nie później niż 

do 24 września 2021 

Z dopiskiem” MALUJEMY ZE ŚWIĘTYM HUBERTEM”. 
 

 Temat  prac dla wszystkich kategorii: Malujemy ze Świętym Hubertem 

     

                                

Uczestnicy oceniani będą w trzech  kategoriach: 

      -     klasy 1-3,szkoły podstawowe    (A4, technika dowolna) 
–  klasy 4-6 szkoły podstawowe    (A4, technika dowolna) 

      -     klasy 7-8 szkoły podstawowe    (A4, technika dowolna)    

  

                                                       

 Zasady organizacyjne: 

Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 

Organizatorem jest : 

Brodnicki Dom Kultury, 
Porozumienie Kół Łowieckich ,,Kult św. Huberta'' , 

Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,Fatima'' 

  

Konkurs jest o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Technika pracy plastycznej : akwarela, gwasz, plakatówka, tempera, akryl, 

olej, ołówek, węgiel, tusz, kredka, pastele, wycinanki, collage i techniki 

mieszane. 

Formy przestrzenne nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 

 
UWAGA !!!! PRACE PLASTYCZNE  NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE 

Z FORMATEM  PODANYM PRZY DANEJ KATEGORII. 

                           

                         Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Brodnicki Dom Kultury 

ul. Przykop 43 

87-300 Brodnica tel.  56-49-821-42 

 

Prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie: 

imię i nazwisko, klasa, 

nazwa szkoły lub placówki - adres numer telefonu kontaktowego do 

rodzica, opiekuna, nauczyciela 

Prace powinny być estetyczne, nie powinny być pogięte, rolowane , 

rozmazane 

Jury bierze pod uwagę: 

- spójność tematu konkursu z prezentowaną pracą 

- poziom realizacji artystycznej 

- dobór środków plastycznego wyrazu, estetykę wykonanej pracy 

 

Wręczenie nagród odbędzie się w 

KOŚCIELE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ  ul. NOWA 36 

 

 3 PAŹDZIERNIKA GODZ. 12.00 ( po Mszy Świętej ) 

O wynikach konkursu laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie. 

Wyniki będą umieszczone na stronie Brodnickiego Domu Kultury 

www.bdk.brodnica.net 

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i upominki. 

Prace na konkurs nadsyłane i dostarczane są na własny koszt. 

Prace plastyczne oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów. 

Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do 

odwołań . 

http://www.bdk.brodnica.net/


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian, jeśli zaistnieje 

taka potrzeba. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora. 
 

 
 

Brodnicki Dom Kultury 
ul. Przykop 43 87 – 300 Brodnica   

tel. (056) 49 821 42,\fax: (056) 49 843 95, 
 e–mail: bdk6@wp.pl, www.bdk.brodnica.net 
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