REGULAMIN
XIX POWIATOWEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO

pt.: ,,Te co skaczą i fruwają”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE
UL. LISTOPADOWA 6B
95-035 OZORKÓW
TEL/FAX 0 42 718 93 53

REGULAMIN
XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
“ Te co skaczą i fruwają“
1.

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia
w Ozorkowie

2. Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i
młodzieży,
- prezentacja bogactwa i różnorodności technik plastycznych,
- rozbudzenie pasji badawczej dzieci i młodzieży
- ukierunkowanie aktywności dzieci i młodzieży tak, aby się wdrażała
do rozumnego, skutecznego, a zarazem etycznego działania wobec
środowiska
- dostrzeganie fauny i flory okolicznych ekosystemów
3. Techniki: dowolne ( z wyłączeniem rzeźby ).
4. Format prac: dowolny.
5. Warunki uczestnictwa:
- konkurs skierowany do osób zainteresowanych twórczością plastyczną
- wiek uczestników – nieograniczony;
- każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę;
- każdy uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę akredytacyjną w wysokości
5
zł
na
konto:
BS 45 8786 0001 0000 1182 2000 0001
- prace należy składać w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia

-

ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków, tel/fax 0 42 718 93 53 w terminie
do dnia 18.05.2018 r.
warunkiem przyjęcia pracy do udziału w konkursie jest właściwy jej opis
wykonany pismem drukowanym wg wzoru:
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK, KLASA.
TELEFON, ADRES I NAZWA SZKOŁY lub ORGANIZACJI
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA;
PIECZĘĆ PLACÓWKI:
E-MAIL PLACÓWKI

6. Kategorie wiekowe:
Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 Przedszkola,
 Szkoły podstawowe:
- klasy I-III
- klasy IV-VI
 Gimnazjum,
 Szkoły ponadgimnazjale,
 Dorośli
7. Nagrody:
•
•
•
•

I nagroda w każdej kategorii wiekowej
II nagroda w każdej kategorii wiekowej
III nagroda w każdej kategorii wiekowej
Wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej

8. Miejsce i czas wystawy:
-

-

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się w dniu
06.06.2018
r.
o godzinie 10.00 (autorzy prac nagrodzonych zostaną powiadomieni
telefonicznie)
prace będą eksponowane na wystawach czasowych zorganizowanych
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie.

9. Postanowienia końcowe:
-

oceny wykonanych prac dokona Jury powołane przez organizatorów
konkursu;
laureaci otrzymają nagrody, wyróżnienia, dyplomy ufundowane przez
organizatora;
organizatorzy nie przewidują zwrotu prac;
prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą
oceniane;
organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w
powyższym regulaminie

