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1. Organizatorzy 

 

Młodzieżowy Dom Kultury  

Stowarzyszenie Popierania Kultury Ludowej „Młody Toruń” w Toruniu  

 

Kontakt: MDK Toruń ul. Przedzamcze 11/15, tel. 601 406 943  

 

2. Cel konkursu 

 

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej i wrażliwości plastycznej, poznanie literatury dziecięcej związanej z miastami 

Hanzy.  

 

3. Uczestnicy:  dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat 

 

4. Zadanie 

 

o Temat pracy: postaci, zwierzęta, stwory, zjawiska występujące w baśniach i legendach miast 

związanych z Hanzą, która powstała w średniowieczu jako związek miast handlowych. Liga 

Hanzeatycka  krzewiła również idee samorządu miejskiego, humanizmu, solidarności 

społecznej, wzajemnej pomocy. Te zasady przejął reaktywowany w 1980 roku,  

w holenderskim Zwolle związek Nowej Hanzy -  Hansa League of New Time, który obecnie 

zrzesza 210 miast z Belgii, Danii, Holandii, Estonii, Łotwy, Rosji, Białorusi, Francji, Wlk. 

Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Polski, a przede wszystkim z Niemiec (127)  

i  jest największą międzynarodową organizacją miast.  

o Praca wykonana w glinie, wypalona, może być szkliwiona. 

o Maksymalne wymiary pracy 30 x 30 x 30 cm.  

o Każdy uczestnik  może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną  pracę. 

o Prace należy dostarczyć do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 

wraz z metryczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy 

do autora lub opiekuna, nazwa i adres szkoły lub placówki. 

o Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

konkursu (druk do pobrania ze strony internetowej MDK: www.mdktorun.pl). 

o Za stan przesyłanych prac konkursowych (zniszczonych podczas przesyłki) organizatorzy 

konkursu nie odpowiadają, prace uszkodzone nie biorą udziału w konkursie. 

o Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. 
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o Prace konkursowe nienagrodzone można będzie odebrać osobiście, po uprzednim umówieniu  

się do końca czerwca 2022 roku. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatorów, 

który staje się ich jedynym dysponentem. 

 

5. Nagrody  

 

Jury złożone z artystów plastyków oceni prace i przyzna nagrody w kategoriach wiekowych: 

o I kat. 6-9 lat,  

o II kat. 10-13 lat,  

o III kat. 14-18 lat  

o oraz w kategorii: PRACOWNIA  

 

6. Terminarz konkursu 

 

10 maja 2022 r. - dostarczanie prac konkursowych (termin ostateczny). 

21 maja 2022 r. - wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach obchodów  

                   „Dni Hanzy” w Toruniu.  

 

 

 
Postanowienie Jury i dokumentacja fotograficzna konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych MDK. 

 

 

 

 

  


