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17. edycja Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! 

Jak co roku zapraszamy młodych i utalentowanych artystów ze wszystkich typów szkół i 

przedszkoli do udziału w konkursach realizowanych w ramach Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa 

– MAM to!  

Festiwal to mozaika 10 konkursów organizowanych przez 6 instytucji kultury Mokotowa                

w 4 kategoriach: #słowo, #obraz, #dźwięk, #ruch. 

W tym roku konkursy odbędą się w trybie  ONLINE, a gala prezentująca wszystkich laureatów 1-

szych miejsc odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, w Dzień Dziecka 

Tegoroczna odsłona Festiwalu będzie inna niż zwykle, jednak tak samo skupiona na poszukiwaniu 

mokotowskich talentów. Wykorzystując cyfrowe media, będzie można zaprezentować swoje 

umiejętności i przekazać je członkom jury. 

W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć 

się w siedzibach instytucji. 

Dzięki Festiwalowi MAM to!.: 

 młodzi artyści maja szansę zaprezentować się i być (d)ocenionym przez profesjonalne jury, 

 opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań 

oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych placówkach, 

 instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijając 

wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży, 

 wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej                     

i muzycznej wśród młodego pokolenia. 
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Mam to! #słowo 

Konkurs literacki „Dziennik podróży z ulubionym bohaterem literackim”. 

 

Organizator:   Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów 

Termin oddania prac: 15 kwietnia 2021 

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe: klasy IV-V, klasy VI-VIII; szkoły ponadpodstawowe 

Koordynator:   Elżbieta Frankiewicz  e_frankiewicz@bpmokotow.waw.pl 

 

 

Przegląd Małych Form Teatralnych 

 

Organizator:   Dom Kultury „Kadr”  

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe: klasy I-IV, klasy V-VIII; szkoły ponadpodstawowe 

Koordynatorzy: Aleksandra Łoskot a.loskot@dkkadr.waw.pl; Kornelia Ciołek 

k.ciolek@dkkadr.waw.pl 

Przebieg konkursu: Prezentacje zespołów zostaną ogłoszone w najszybszym możliwym terminie i 

każdy zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej 

Termin prezentacji zespołów w przy zmianie obostrzeń epidemicznych:  20-21 marca 

 

Konkurs recytatorski 

 

Organizator:   Centrum „Łowicka” 

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy IV-VIII; szkoły ponadpodstawowe 

Koordynator:  Radosław Katowicz, radek@lowicka.pl 
 

 

Konkurs recytatorski dla przedszkoli 

 

Organizator:   Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 

Kategorie wiekowe: przedszkola: 3-4 lat, 5-6 lat 

Koordynator:               Marek Masłowski, mdkmok@edu.um.warszawa.pl 
 

 

Konkurs literacki „Dzieci listy piszą do rówieśników z innych dzielnic”  

 

Organizator:   Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 

Kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe  

Koordynator:                Marek Masłowski, mdkmok@edu.um.warszawa.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpmokotow.waw.pl/bpmok/index.php?option=com_content&view=article&id=737:mam-to&catid=162:konkursy&Itemid=435
mailto:e_frankiewicz@bpmokotow.waw.pl
http://www.dkkadr.waw.pl/8112-2/
mailto:k.ciolek@dkkadr.waw.pl
http://www.dkkadr.waw.pl/8112-2/
http://www.dkkadr.waw.pl/8112-2/
http://www.dkkadr.waw.pl/8112-2/
mailto:radek@lowicka.pl
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
http://mdk-mokotow.pl/konkurs-literacki-list-o-mokotowie-festiwal-mam-to/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
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Mam to! #obraz 

 

Konkurs plastyczny „Ale kosmos !” W setną rocznicę urodzin Stanisława Lema 

 

Organizator:   Centrum „Łowicka” 

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy IV-VIII; szkoły ponadpodstawowe 

Koordynator: Urszula Ścibor-Rylska, ula@lowicka.pl 
 

Konkurs fotograficzny „Dzieci i Młodzież Mokotowa  w czasie pandemii” 

 

Organizator:   Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe  

Koordynator:              Marek Masłowski, mdkmok@edu.um.warszawa.pl 
 

 

Konkurs plastyczny „Dlaczego lubię swoje przedszkole” 

 

Organizator:   Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 

Kategorie wiekowe: przedszkola: 3-4 lat, 5-6 lat  

Koordynator:              Marek Masłowski, mdkmok@edu.um.warszawa.pl 
 

 

 

Mam to! #dźwięk 

 

Konkurs wokalny solistów  

 

Organizator:   Służewski Dom Kultury 

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy IV-VIII; szkoły ponadpodstawowe 

Koordynator:  Izabela Trzeciecka, iza@sdk.waw.pl 

Przebieg konkursu online: konkurs w formie online będzie polegał na przesłaniu nagrania 

wokalnego (dostęp do nagrania przesłany wetransferem) wraz z wypełnionym formularzem online 

Termin prezentacji zespołów w przy zmianie obostrzeń epidemicznych:  14 kwietnia 

 

 

 

Mam to! #ruch 

 

 

Konkurs taneczny  

 

Organizator:  Dom Kultury „Dorożkarnia” 

Kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy VI-VI, klasy VII-VIII ; 

szkoły ponadpodstawowe 

Koordynator:   Paulina Jóźwicka-Krawczyk, paulina.jozwicka@dorozkarnia.pl 

Przebieg konkursu online: konkurs w formie online będzie polegał na przesłaniu (dostęp do nagrania 

przesłany wetransferem) nagrania choreografii / układu tanecznego wraz z wypełnionym formularzem 

online  

Termin prezentacji zespołów w przy zmianie obostrzeń epidemicznych:  22 kwietnia 

https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
mailto:ula@lowicka.pl
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://lowicka.pl/cykl/festiwal-mam-to-konkurs-sztuk-wizualnych/
https://sdk.waw.pl/mamto
mailto:iza@sdk.waw.pl
http://www.dorozkarnia.pl/konkurs-taneczny/
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Z g ł o s z e n i a 

 

Wszyscy chętni do udziału, proszeni są o wysłanie zgłoszeń do 30 marca*. Szczegółowe 

informacje i karty uczestnictwa (zgłoszenia) dostępne są na stronach internetowych instytucji i u 

koordynatorów konkursów. Należy pamiętać, że każdy z konkursów ma własny regulamin i kartę 

zgłoszenia, które są określone przez danego Organizatora.   

Uwaga:  

 

Konkursy organizowane są przez sześć różnych instytucji kultury – do każdego konkursu należy 

wypełnić oddzielną Kartę uczestnictwa. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenie konkursu 

tradycyjne lub online w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń. 

* Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów, Konkurs literacki „Dziennik podróży z ulubionym 

bohaterem literackim”, termin składania prac: 15 kwiecień 

 
Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Mokotów, Służewski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna Dzielnicy 

Mokotów, Centrum „Łowicka”, Dom Kultury „Dorożkarnia”, Dom Kultury „Kadr”, Młodzieżowy 

Dom Kultury „Mokotów”,  

Słownik/Informacja: 

 

• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, 

szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów 

• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne. 

* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z 

wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów 

 

 

 

 

http://www.bpmokotow.waw.pl/bpmok/index.php?option=com_content&view=article&id=737:mam-to&catid=162:konkursy&Itemid=435

