Jelenia Góra, dn. 13.04.2018r.

Powiatowy Konkurs Plastyczny
pt. ”MÓJ WYMARZONY OGRÓD”
L. Dz .MDK-BI /151 /2018

DRODZY PRZYJACIELE:
Zachęcamy do pobudzenia dziecięcej wyobraźni i stworzenie projektu wyjątkowego ogrodu,
w którym chcielibyśmy odpoczywać, obserwować przyrodę czy też bawić się. To ma być
ogród wyjątkowy, niespotykany, jedyny w swoim rodzaju, którego jeszcze nikt nie stworzył pełen kolorów, zapachów, ptaków, motyli i tego co nam podpowie nasza wyobraźnia.
ORGANIZATOR KONKURSU :
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
CELE KONKURSU:
- Kształtowanie zainteresowań architekturą ogrodową w najbliższym otoczeniu.
- Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
- Popularyzacja twórczych działań plastycznych o walorach artystycznych.
- Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu.
PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
- Mój wymarzony ogród
- Bajkowy dom
- Tajemniczy ogród
- Ogród z przeszłości
- Ogród przyszłości
WARUNKI KONKURSU:
Uczestnicy: dzieci i młodzież z powiatu jeleniogórskiego 6 - 16 lat
Format prac: A4, A3,
Technika: rysunek, malarstwo.
PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM BĘDĄ ZDYSKWALIFIKOWANE
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 6 – 8 lat , 9 -12 lat, 13 - 16 lat
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każda praca powinna być wykonana samodzielnie
- Każda praca może mieć tylko jednego autora
- Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane i zniszczone (np. składane mokre prace).
- Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku autora na
potrzeby konkursu oraz nieodpłatne publikowanie prac przez organizatora.
- Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów
- Praca musi mieć przyklejoną metryczkę - wydrukowaną i opisaną czytelnie pismem drukowanym.
- Każda placówka do prac dołącza listę zbiorczą uczestników konkursu z: tytułem konkursu,
pieczątką placówki i nazwiskiem opiekunów artystycznych
- Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mdkjelonek.pl
do 30.05.2018r.
- Dodatkowe informacje udziela organizator konkursu p. Anna Borsuk -Krasucka
e-mail: konkursy_mdk@op.pl tel. 75-64 24 460.
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12,
58-500 Jelenia Góra,
z dopiskiem ”MÓJ WYMARZONY OGRÓD”
TERMIN UPŁYWA : 18.05.2018 r .

ZGŁOSZENIA – SZKOŁY/PLACÓWKI

IMIĘ..................................................................................................................................
NAZWISKO..................................................................WIEK.................KLASA……...
TYTUŁ..............................................................................................................................
NAZWA SZKOŁY/INSTYTUCJI………………………………………………………
ULICA ..............................................................................................................................
KOD/MIASTO..................................................................................................................
NAUCZYCIEL/OPIEKUN ..............................................................................................
E-MAIL PLACÓWKI ......................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do celów
niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 20052 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………………

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE:

IMIĘ ..............................................................................................................................
NAZWISKO ..................................................................................................................
WIEK .............................................................................................................................
TYTUŁ............................................................................................................................
ULICA ...........................................................................................................................
MIASTO/KOD ...............................................................................................................
OPIEKUN ......................................................................................................................
TEL.KONTAKTOWY…………………………………………………………………
E-MAIL ..........................................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
do celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 20052 r. nr 101,poz. 926 z późn. zm.)

………………………

