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Młodzieżowy Dom Kultury 

87-100 Toruń,  ul. Przedzamcze 11/15 

Tel. (56) 622 14 77 

E-mail: mdk@mdktorun.pl 

 

 

 

Regulamin 

Konkursu  mangowego pt. Moja manga  
 

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu  - Klub Miłośników Japonii 
Dekieru  
 

2. Cel główny: zachęcenie  dzieci i młodzieży do plastycznej i literackiej  
aktywności twórczej    
 
3. Cele szczegółowe: 

 graficzne przedstawienie  autorskiej historii w postaci mangi, 
 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,  
 rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, 
 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych 

technik plastycznych, 
 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu, 
 kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

 
4. Terminy: 

 termin przysyłania prac: do 28 lutego 2022, 
 na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, telefonu, 
 prace przesyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15 , 

87-100 Toruń.  
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5. Zadanie:  

 przedstawienie krótkiej historii autorskiej w postaci mangi w formie 
czarnobiałej,  

 język mangi : polski,  
 format mangi A -3 , 
 technika dowolna (np. ołówek , węgiel, cienkopis, akryle),    
 dopuszczalne techniki malarskie i rysunkowe płaskie,  
 do konkursu nie będą dopuszczone prace komputerowe.   
 
6. Ocena: 

Profesjonalne Jury dokona oceny i wyłoni finalistów  wg kryteriów:  
 autorska, interesująca fabuła,  
 staranność wykonania, 
 oryginalne , wymyślone przez autora postaci,  
 poprawność językowa,  
 jasność przekazu.  

 
7. Dwie kategorie  wiekowe  

I kat.  10 – 14 lat    i     II kat. 15 - 19 lat  
 
8. Finał konkursu:  

 Rozstrzygnięcie konkursu 15 marca 2022 i rozdanie nagród.  
 Informacje  zostaną podane na FB MDK.  

 
 

 

RODO: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie pracy, 
wykorzystanie wizerunku i danych autorów, placówek, zawartej w klauzuli zamieszczonej  
na www.mdktorun.pl.   
 
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.  
 
Koordynator konkursu: Ewa Skonieczka tel. +48 601 406 943  e.skonieczka@mdktorun.pl.   

http://www.mdktorun.pl/
mailto:e.skonieczka@mdktorun.pl

