
Nazwa imprezy: Młodych Bajanie -  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.  

Charakter imprezy: Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Kameleon w świecie 

komiksu”. 

Data i miejsce imprezy: 6 maja 2011 r. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu – ul. Długa 42. 

Adresaci: 

 dzieci w wieku od 6 do 15 lat 

 młodzież w wieku od 16 do 30 lat.  

Cele ogólne imprezy: 

 konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży,  

 popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży,  

 wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów 
prowadzących zajęcia plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej 

z najlepszych nadesłanych prac,  

 promocja Powiatu Zgierskiego w Polsce, 

 promocja twórczości dzieci i młodzieży związanej z komiksem.  

Spośród laureatów tegorocznego konkursu jury wyłoni najlepszy komiks który zostanie 
zaprezentowany w październiku 2011 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi.  

 

Informacja o wcześniejszych edycjach: 

Konkurs plastyczny organizowany jest od kilku lat - jego pierwsza edycja odbyła się w 2004 roku. 
Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem - na ostatnią jego edycję, 
nadesłano ponad 1200 prac.  

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 30 lat. Prace oceniane 
i nagradzane są z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.  

Dotychczasowe tematy konkursu: 

„Kameleon - nowe zwierzę w Zgierzu” (2004), „O symbolach, zabytkach i ginących zawodach” 
(2005), „Jestem czarodziejem czystego środowiska”, „Bądź mądrym »rzeźbiarzem« - masz wpływ 

na »kształt« środowiska” (2006), „Moje miejsce na Ziemi, a może jeszcze dalej…” (2007), 
„Kocham, lubię, szanuję - każdy może być moim przyjacielem” (2008), „Niesamowity sen" (2009). 

„Kameleon – znane zwierzę w Zgierzu” (2010).  

 

Patronat honorowy nad konkursem dotychczas obejmowali : Marszałek Województwa 

Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Łódzki Kurator Oświaty, Starosta Zgierski, Prezydent Miasta 
Zgierza.  

Opiekę medialną sprawowali: TVP S.A. Odział w Łodzi, Polskie Radio Łódź, Ilustrowany 
Tygodnik Zgierski, STVK Centrum.  

 

Organizatorzy konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, Stowarzyszenie Kameleon.  

Partner: Łódzki Dom Kultury.  


