II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z CYKLU: „ZNAM SWÓJ KRAJ”
pt. „DOLNOŚLĄSKIE PERŁY ARCHITEKTURY”
L. Dz .MDK-BI /685 /2016
DRODZY PRZYJACIELE.
Polska jest krajem o długiej, bo ponad tysiącletniej tradycji i burzliwej historii. Świadectwem tego są
pozostałe liczne zabytki architektury osadniczej, obronnej, sakralnej czy przemysłowej. Od początku
istnienia Polska znajdowała się w centralnej części Europy na styku różnych kultur, wschodniej i
zachodniej oraz południowej i północnej. W rezultacie wykształciły się tu wielokulturowe tradycje i
zabytki, charakterystyczne dla danego regionu. Wiele cennych z nich zachowało się na Dolnym
Śląsku i pokazuje bogactwo naszej historii kolejnym pokoleniom.
ORGANIZATORZY KONKURSU :
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
PATRONAT:
- Wydawnictwo ADREM
CELE KONKURSU:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży piękna dolnośląskich zabytków
- popularyzacja bogactwa architektury osadniczej, obronnej, sakralnej czy przemysłowej.
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczający nas świadectwa naszej bogatej historii
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu
- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych propagowaniu dolnośląskich zabytków
PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
- Pałace, dwory, i ogrody Dolnego Śląska
- Zabytki sakralne Dolnego Śląska
- Zamki i fortyfikacje Dolnego Śląska
- Miasta, miasteczka i wioski – ratusz, kamieniczki, rynek, itp.
- Zabytki przemysłowe – fabryki, zakłady rzemieślnicze, itp.
- Tamy, zapory i elektrownie wodne
- Zabytki na liście UNESCO
- Podziemia, pomniki historii Dolnego Śląska
WARUNKI KONKURSU
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski
w wieku od 6 do 16 lat.
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
6 – 8 lat , 9 -12 lat, 13 - 16 lat,
Format prac A4, A3,
Technika: rysunek, malarstwo, techniki graficzne ( rys. piórkiem, linoryt)
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego)
Podsumowanie konkursu kwiecień 2016.

Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru,
pismem drukowanym.
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NAZWA SZKOŁY / INSTYTUCJI .......................................................................................................
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MIASTO (KOD) ...................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIEL/OPIEKUN ....................................................................................................
E-MAIL: SZKOŁY/ INSTYTUCJI ........................................................................................................
- Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę
- Każda praca może mieć tylko jednego autora –
w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
- Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.
- Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
- Prace można również przesyłać indywidualnie.
- Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów,
którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.
- Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mdkjelonek.pl
- Dodatkowe informacje organizator p. Anna Borsuk - Krasucka e-mail: konkursy_mdk@op.pl
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES :
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-64 24 460 , e-mail:mdkjg@o2.pl
www.mdkjelonek.pl
z dopiskiem “ DOLNOŚLĄSKIE PERŁY ARCHITEKTURY”

