
KONKURS LITERACKI na list o Mokotowie Edycja VI 

„Dzieci listy piszą do rówieśników z innych dzielnic” 

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 
 

Regulamin: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza Konkurs na napisanie listu, który w interesujący, 

twórczy i oryginalny sposób (lub także zabawny) opowiada o Mokotowie.  

List może mieć dowolną formę i ma być skierowany do rówieśników. Może, ale nie musi 

mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję. List ma stać się zachętą do 

odwiedzin Dzielnicy Mokotów. 

2. Celem Konkursu jest chęć lepszego poznania swojej dzielnicy i przywrócenie sztuki 

pisania listów jako formy komunikowania się między sobą. 

3. Do Konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. Najmłodsi, którzy jeszcze nie posiadają umiejętności pisania, mogą 

przysłać list  w formie rysunkowej. List może być napisany odręcznie lub elektronicznie. 

 4. Uczestnicy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do dostarczenia „pracy 

literackiej – listu” wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia (załącznik 

nr 4) na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97, 02-595 

Warszawa lub elektronicznie na adres mailowy: mdkmok@edu.um.warszawa.pl  w 

terminie do 15 kwietnia 2022 r. 

5. Dla autorów najciekawszych listów przewidziane są nagrody. 

6. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych materiałów. 

7. Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.  

8. W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród. 

9. O wszelkich sprawach, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy, 

do nich też należy ostateczna jego interpretacja.  

10. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

punktów niniejszego regulaminu. 

 

Informacja o wynikach ukarze się na stronie www.mdk-mokotow.pl 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność 

organizatorów. 
 

Organizator:  

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MOKOTÓW” 

02-595 Warszawa, ul. Puławska 97   

Oddział, 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 57 

tel. 22-845 51 21, 22-845 17 04,  

e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl 
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