
REGULAMIN KONKURSU
„KRAJE HISZPAŃSKOJĘZYCZNE I NIEMIECKOJĘZYCZNE W 3D”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak z siedzibą przy ul. H. Ch. Andersena 4
w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 9 – 18 lat do udziału w konkursie 

„KRAJE HISZPAŃSKOJĘZYCZNE I NIEMIECKOJĘZYCZNE W 3D”.

CELE KONKURSU: 
- pogłębienie wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych i niemieckojęzycznych
- rozwijanie zdolności plastycznych
- pobudzenie kreatywności i pomysłowości
- kształtowanie postawy otwartości wobec innych krajów

ZADANIE KONKURSOWE:
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie makiety 3D charakterystycznego budynku lub budowli 
z obszaru krajów hiszpańskojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Makietę można wykonać dowolną 
techniką. 

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu są Wychowankowie MDK w wieku 9 – 18 lat.
2. Prace wykonane dowolną techniką należy złożyć do 16 maja u dowolnego nauczyciela MDK.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną makietę.
4. Makietę należy podpisać (imię i nazwisko).
5. Do każdej makiety należy dołączyć karteczkę z następującymi informacjami:
- nazwa budynku/budowli,
- kraj, w którym się znajduje.
6. Praca powinna być samodzielna (nie wykonujemy jej w parach ani grupach)
7. Uczestnicy zgłaszający swoje prace wyrażają zgodę na udział w konkursie oraz publikacje zdjęć na 
stronie internetowej MDK oraz Facebook.

KRYTERIA OCENY PRAC:
- zgodność pracy z tematem konkursu
- kreatywność i oryginalność
- staranność i estetyka wykonania
- efekt końcowy pracy

NAGRODY: 
Jury konkursu wybierze 3 najciekawsze prace.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2022.
2. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie internetowej MDK oraz Facebook.
3. Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Warto pamiętać, że język hiszpański to nie tylko Hiszpania, a język niemiecki to nie tylko Niemcy. 



INSPIRACJE 

- Wieża telewizyjna w Berlinie (Berliner Fernsehtürm) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm 

- Brama Brandenburska w Berlinie (Brandenburger Tor) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Brandenburska 

- Katedra Kolońska (Kölner Dom) https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Kolo%C5%84ska 

- Metropol Parasol w Sewilli (Setas de Sevilla) https://en.wikipedia.org/wiki/Metropol_Parasol 

- Most rzymski w Kordobie (Puente Romano de Córdoba) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_C%C3%B3rdoba 

- Muzeum Guggenheima w Bilbao (Museo Guggenheim Bilbao) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Guggenheim_Bilbao 

- Budynek Opery znajdujący się w Miasteczku Sztuki i Nauki w Walencji (Palacio de las Artes Reina 
Sofía)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sofia 

- Sagrada Familia w Barcelonie (Templo Expiatorio de la Sagrada Familia) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%ADlia 

- Ahu Tongariki, czyli rodzaj posągów wykonanych przez mieszkańców Wyspy Wielkanocnej (Ahu 
Tonariki, Isla de Pascua) https://es.wikipedia.org/wiki/Ahu_Tongariki

- Wiatraki „Cervantesa” w Campo de Criptana 
https://es.wikipedia.org/wiki/Molinos_de_Campo_de_Criptana#/media/
Archivo:Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg

- Katedra-meczet w Kordobie 
https://www.reviewofreligions.org/wp-content/uploads/2020/10/shutterstock_1450691789-1024x683.jpg 
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