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REGULAMIN TURNIEJU ŚWIETLIC 

 
EDYCJA 2020/2021 r. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie  

 

Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej sytuacji sanitarno-epidemicznej i związaną z nią 

szczególną organizacją pracy w szkołach. Nie chcielibyśmy jednak pozbawiać uczniów 

możliwości rozwijania i prezentowania swoich umiejętności artystycznych. Stąd pomysł 

organizacji konkursu choćby w formule on-line  
 

1. CELE TURNIEJU 
 

1. Uatrakcyjnienie pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlic. 

2. Rozwinięcie i wyeksponowanie form organizacji czasu wolnego, które mogą zaspokoić 

potrzebę własnej aktywności twórczej. 

3. Aktywizacja świetlic w zakresie działalności artystycznej. 

4. Kształtowanie u wychowanków nawyku aktywnego i pożytecznego spędzania czasu 

wolnego. 

5. Integracja społeczności szkolnej. 

6. Umożliwienie wychowankom świetlic zaprezentowania zdolności artystycznych oraz dalsze 

rozwijanie ich talentu.                 

2.UCZESTNICY 

1. Udział w konkursie biorą uczestnicy zajęć świetlicowych klas I-III. 

2. W Turnieju Świetlic mogą brać udział konińskie szkoły podstawowe  

3. Turniej przebiega w czterech formach artystycznych: plastyka, piosenka, recytacja, małe 

formy teatralne. Każda z form ma swój oddzielny regulamin. 

4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest: 

-  terminowe nadesłanie na adres uploadera (mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow) 

zarejestrowanych w formie plików video (format mp4) prezentacji artystycznych 

(piosenka, recytacja, spektakl teatralny) lub dostarczenie do Młodzieżowego Domu 

Kultury w Koninie prac plastycznych. Proszę pamiętać, że przesłanie plików poprzez 

serwis internetowy We transfer wymaga wpisania kodu cyfrowego, który serwis przesyła 

na adres mailowy przesyłającego pliki. 

- wraz z pracami plastycznymi (lub prezentacjami video) należy dostarczyć karty 

zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

5. Karty zgłoszeń z danymi dzieci, które biorą udział w konkursach, powinny być doręczone 

lub przesłane do MDK w terminie podanym na zgłoszeniu, na adres: 
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 

62-510 Konin ul. Przemysłowa 3 D  

tel./fax: 63 243-77-17  e-mail : sekretariat@mdkkonin.pl 

mailto:mdkkonin@konet.pl
mailto:sekretariat@mdkkonin.pl


uploader: mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow 

6. Karty zgłoszeń muszą być czytelne. 

7. Terminy przesyłania prac lub plików umieszczone są w harmonogramie Turnieju Świetlic  

załączonym do Regulaminu. Prace (pliki) przesłane po terminie nie będą oceniane. 

Koordynator Turnieju na bieżąco informować będzie o zaistniałych zmianach. 

3.OCENA ŚWIETLIC 

 

1. Organizator konkursu powoła Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji 

turniejowych zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami. 

2. Komisja Artystyczna w każdym z konkursów przyznawać będzie punkty:  

I miejsce – 20 pkt, II miejsce – 18 pkt, III miejsce – 16 pkt, wyróżnienia – 14 pkt. 

Udział w konkursie nagradzany jest 12 punktami.  

3. Uzyskane w poszczególnych konkursach punkty będą składać się na ogólną ocenę świetlicy. 

4. Jeżeli miejsca lub wyróżnienia w konkursie zdobędą reprezentanci jednej świetlicy,            

do ogólnej punktacji wliczone są punkty laureata, który zajął wyższe miejsce. 

5. Jeżeli w konkursach: plastycznym, piosenki lub recytacji świetlicę będzie reprezentował 

tylko jeden uczestnik, to liczba punktów przyznanych tej świetlicy będzie mniejsza               

o połowę. 

6. W przypadku małych form teatralnych każdą świetlicę reprezentuje tylko jedna grupa 

teatralna.  

7. Organizator Turnieju przewiduje dyplomy za udział oraz dyplomy i nagrody rzeczowe       

dla świetlic, które zdobędą w poszczególnych konkursach miejsca od I-III i wyróżnienia. 

8. Prace (pliki) dostarczone (przesłane) po terminie nie będą oceniane. 

9. Na stronie internetowej MDK w Koninie w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie            

od terminu nadsyłania prac (prezentacji) zamieścimy również protokoły z poszczególnych 

konkursów.  

10. Po przesłaniu wszystkich prac plastycznych bądź prezentacji video zostaną one 

opublikowane pod adresem:  

Turniej Świetlic - piosenka - YouTube   

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar9J4HGIAWFvMolcLy7w_v_I 

 

Turniej Świetlic - recytacja - YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar_T62gEw8ouYDPpTqzQaF9M 

 

Turniej Świetlic - teatr - YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-YOwiU9f7xp5seiZ0_E6Mm 

 

11. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania całego Turnieju Świetlic. Jeśli 

niemożliwe będzie zorganizowanie takiej imprezy – nagrody dostarczymy do sekretariatów 

szkół. 

                                                                                       

4.PODSUMOWANIE TURNIEJU ŚWIETLIC 

 

1. Podsumowanie Turnieju Świetlic odbędzie się w czerwcu (o dacie i formie imprezy 

poinformujemy w terminie późniejszym). W trakcie podsumowania, o ile będzie to 

możliwe, zaprezentowane zostaną wybrane przez organizatorów formy artystyczne. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar9J4HGIAWFvMolcLy7w_v_I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar9J4HGIAWFvMolcLy7w_v_I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar_T62gEw8ouYDPpTqzQaF9M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar_T62gEw8ouYDPpTqzQaF9M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-YOwiU9f7xp5seiZ0_E6Mm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-YOwiU9f7xp5seiZ0_E6Mm


2. Po podliczeniu punktów z w/w konkursów zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody.  

 

 

   Organizator zastrzega sobie prawo zmian organizacyjnych (w tym zmiany terminu) lub odwołania 

imprezy, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje. Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie 

rozstrzygać będzie organizator imprezy.  

Uczestnictwo w Turnieju Świetlic oznacza akceptację regulaminu.  

 

Koordynator Konkursu w MDK: Jarosław Sparażyński – j.sparazynski@mdkkonin.pl ;  

tel. 696 057 120 
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HARMONOGRAM TURNIEJU ŚWIETLIC: 
                                                                    2020/2021 

 

 

TERMIN PRZESYŁANIA 

PRAC (Prezentacji) 

 

RODZAJ KONKURSU MIEJSCE KONKURSU   

30.10.2020 

 
PLASTYKA Prace dostarczamy do:  

MDK, ul. Przemysłowa 3D 

 

  

19.11.2020 (czwartek) 

UWAGA! ZMIANY!!! 

PLASTYKA  

(Wernisaż tylko on-line) 
 

 Galeria 3 D 

MDK,  ul. Przemysłowa 3D 

  

  

 12.03.2021  

UWAGA! 

ZMIANA TERMINU!!!  

 

PIOSENKA Prezentacje dostarczamy pod adres:  

mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow 

  

19.02.2021 

UWAGA! 

ZMIANA TERMINU!!!  

 

RECYTACJA Prezentacje dostarczamy pod adres:  

mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow 

  

19.05.2021 

UWAGA! 

ZMIANA TERMINU!!!  

 

MAŁE FORMY 

TEATRALNE 

Prezentacje dostarczamy pod adres:  

mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow 

  

Termin podamy w mailu 

po 23 05.2021 

 

PODSUMOWANIE  

TURNIEJU ŚWIETLIC 

MDK, ul. Przemysłowa 3D 
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