
 „UPRAGNIONA  NIEPODLEGŁOŚĆ” - REGULAMIN 
KONKURS PLASTYCZNY Z CYKLU NIEPODLEGŁOŚĆ - WOLNOŚĆ - ROZWÓJ 

 

1. ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu we współpracy z Urzędem Miasta Torunia.  

Kontakt: MDK Toruń ul. Przedzamcze 11/15,  tel. 665 637 136 

  

2. UCZESTNICY: 

Dzieci i młodzież w wieku 5 - 19 lat ze szkół i placówek należących do Gminy 

Miasta Toruń. 

 

3. CELE: 

 uczczenie setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski w 1920 r., 

 rozwijanie postaw patriotycznych przez poznawanie historii „małej ojczyzny” 

i losów naszych przodków z determinacją, poświęceniem i w wielkim trudzie wal-

czących o wolność ojczyzny, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki. 

 

4. ZADANIE: 

18 listopada 2018 roku obchodziliśmy 100 rocznicę powstania niepodległe-

go państwa polskiego po I wojnie światowej.  Jest to data powołania pierwszego 

rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Budowa niepodległej Polski trwała aż do 1921 

roku. Odzyskiwanie terenów Pomorza rozpoczęło się dopiero 10 stycznia 1920 r. 

Działo się to w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, które zo-

bowiązały Niemcy do oddania Polsce określonych ziem, w tym Pomorza. Do To-

runia wojska pod dowództwem gen. Józefa Hallera  weszły 18 stycznia 1920 r., 

przejmując miasto z rąk wojsk niemieckich.  
 



Wyobraź sobie jak bardzo mieszkańcy naszego miasta czekali na tę chwi-

lę?  Postaraj się pokazać emocje, nastroje i zachowania mieszkańców Torunia  

w momencie odzyskiwania wolności!  Jak wyglądało miasto, jak mieszkańcy 

świętowali przejęcie miasta z rąk zaborcy.  Oczekujemy nie tylko prac reali-

stycznych,  ale także ekspresyjnych,  wyrażających RADOŚĆ Z ODZYSKANIA NIE-

PODLEGŁOŚCI. 

 

5. WYMAGANIA FORMALNE: 

 Format:  A3 i większy (bez oprawy) 

 Techniki:  rysunkowe, malarskie, graficzne, także mieszane.  (Wykluczamy 

pastele, węgiel, plastelinę, krepę, itp.) 

 Opis na odwrocie:  tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, telefon do auto-

ra lub opiekuna, nazwa i adres szkoły lub placówki (drukowanymi literami).  

Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobo-

wych uczestnika konkursu. Druk do pobrania ze strony internetowej organi-

zatora: www.mdktorun.pl 

 

6. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Prace należy dostarczyć do 6 stycznia 2020 roku. 

 

7. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Impresariat Młodzieżowego Domu Kultury, Toruń ul. Przedzamcze 11/15.  

Prace zgłoszone do  konkursu przechodzą na własność organizatora. 

 

8. OCENA: 

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5 - 7 lat,  8 - 11 lat, 12 - 15 

lat, 16 - 19 lat. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace 

do udziału w  wystawie pokonkursowej. Prace zrolowane, niezgodne z wymaga-

niami regulaminu, źle opisane, będą zdyskwalifikowane.  

 

9. FINAŁ: 

Werdykt jury ogłosimy 14 stycznia 2020 r. na stronie i na tablicy ogłoszeń MDK. 

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczy Prezydent Miasta Torunia podczas 

rocznicowych uroczystości miejskich 18 stycznia 2020 roku. 

http://www.mdktorun.pl/

