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W tym roku mija trzydzie?ci lat od powstania w M?awie Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. Z tej okazji MDK
og?asza dwa konkursy, w których mog? wzi?? udzia? przedszkolaki (tylko konkurs plastyczny),
uczniowie m?awskich szkó? podstawowych i ?rednich (konkursy plastyczny i literacki), a tak?e osoby
doros?e (tylko konkurs literacki).
Prace mog? dotyczy? takich tematów jak, np.: udzia? ?rodowiska stra?ackiego w szkoleniach,
zawodach, akcjach ratowniczo-ga?niczych; zwalczanie kl?sk ?ywio?owych, ekologicznych; ratownictwa
technicznego, prowadzenia dzia?a? PSP na obszarach wodnych oraz historii po?arnictwa.
W konkursie literackim ka?dy autor mo?e zg?osi? jeden utwór napisany proz? lub wierszem, a w
konkursie plastycznym jedn? prac? maj?c? form? przestrzenn? lub p?ask?. Do konkursów b?d?
zakwalifikowane tylko teksty, które nie by?y wcze?niej publikowane i nagradzane oraz prace plastyczne
wykonane samodzielnie.
Nagrody w konkursach zostan? przyznane w poszczególnych kategoriach:
przedszkola (wy??cznie konkurs plastyczny)
klasy I – III;
klasy IV – VI;
klasy VII – VIII;
szko?y ?rednie;
osoby doros?e (wy??cznie konkurs literacki).
Udzia? w konkursie plastycznym dla uczniów szkó? podstawowych i ponadpodstawowych nie wyklucza
udzia?u w konkursie literackim. Ka?dy uczestnik mo?e z?o?y? tylko jedn? prac? w ka?dym z tych
konkursów.
Prace zarówno na konkurs literacki, jak i plastyczny mo?na sk?ada? do 20 maja 2022 r. w recepcji
Miejskiego Domu Kultury w M?awie (poniedzia?ek-wtorek 8.00-16.00, ?roda-pi?tek 8.00-19.00, a tak?e
sobota-niedziela 12.00-19.00) lub przesy?a? na adres: Miejski Dom Kultury w M?awie, ul. Stary Rynek
13, 06-500 M?awa z dopiskiem „Konkurs plastyczny zwi?zany z obchodami 30-lecia Pa?stwowej Stra?y
Po?arnej w M?awie” lub „Konkurs literacki zwi?zany z obchodami 30-lecia Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
w M?awie”.
Prace na konkurs literacki mo?na tak?e przes?a? e-mailem na adres: h [dot] wieczorek
[dot] com.
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Wyniki konkursu zostan? og?oszone na pocz?tku czerwca i opublikowane na stronie organizatora
www.mdkmlawa.com oraz fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w M?awie i stronie www.mlawa.pl.
O terminie odbioru nagród laureaci zostan? powiadomieni telefonicznie.
Regulaminy i karty zg?oszenia na stronie www.mdkmlawa.com.
Konkursy organizowane s? pod patronatem Burmistrza Miasta M?awa.
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