
 

Regulamin V edycji Konkursu Plastycznego 

 im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli 

Bądarzewskiej z siedzibą w Mławie.  

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych Mławy i powiatu mławskiego.  

3. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, rozmiaru A3.  

4. Tematyka pracy konkursowej powinna wiązać się z twórczością Hanny Rudzkiej-Cybisowej 

w odniesieniu do architektury i pejzaży własnego miejsca zamieszkania uczestnika konkursu.  

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w grupach wiekowych:  

 szkoły podstawowe;  

 szkoły gimnazjalne;  

 szkoły ponadgimnazjalne;  

6. Każda praca powinna być wykonana indywidualnie.  

7. Prace konkursowe powinien zakwalifikować opiekun szkolny.  

8. Każda praca musi być dokładnie opisana:  

 imię i nazwisko autora pracy wraz z podaniem telefonu kontaktowego do autora pracy 
lub opiekuna szkolnego,  

 nazwę i adres szkoły ,  

 klasę i wiek autora,  

 imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem pracę wykonano.  

 

9. Prace z dopiskiem „ V edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej” 

należy dostarczać w terminie do dnia 31.05. 2016 r. osobiście lub korespondencyjnie na 

adres:  

 

Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej  

ul. Sienkiewicza 24  

06-500 Mława  

( Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie) 

 

10. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

swoich danych osobowych (Ustawa ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).  

 



 

11. Nagrody zostaną przydzielone w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna. 

12. O wynikach Konkursu powiadomimy drogą telefoniczną zainteresowane osoby i szkoły, do 

dnia 3 czerwca 2017.  

13. Zwycięzcy nagrodzonych prac wezmą udział w warsztatach i plenerze malarskim, który 

odbędzie się  7-9 czerwca 2017r. 

14.  Finał, wręczenie nagród i dyplomów, odbędzie się na Estradzie im. Tekli Bądarzewskiej w 

Parku Miejskim w Mławie 2 lipca 2017r.  

15. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury.  

16. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.  

17. Pozostałe prace należy odebrać (lub przechodzą na własność organizatora).  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych, 

bez wypłacania honorariów autorskich.  

 

 

Dodatkowych informacji udziela Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w 

Mławie pod numerem telefonu: 600 805 851. 

 

Konkurs plastyczny im. Hanny Rudzkiej Cybisowej jest dofinansowany ze środków Urzędu 

Miasta Mława i Starostwa Powiatu Mławskiego 


