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III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pod hasłem „ZNAM SWÓJ KRAJ”
pt. ”ODRA - KSIĘŻNA POLSKICH RZEK”
L.dz. MDK-BI/65/2018

DRODZY PRZYJACIELE: Rok 2018 - Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry
Bardzo cenna przyrodniczo rzeka Odra to najdłuższy szlak żeglugi śródlądowej w
Polsce i ważny szlak Europy Środkowej. Kiedyś wykorzystywana na wielką skalę do przewozu
towarów, potem naznaczona klęskami żywiołowymi, teraz z powrotem odzyskuje dawny blask.
Ma 854,3 km długości, z czego 742 km w Polsce. Odra, nazywana księżną polskich
rzek, wypływa w Czechach, na wysokości 634 m n.p.m. w Górach Odrzańskich. Płynie przez
Bramę Morawską, poniżej przez Górny i Dolny Śląsk. Jest tu pięknym przykładem naturalnej
bioróżno-rodności. Nic dziwnego, że interesuje starszych i młodych turystów. Przy Ogrodzie
Zoologicznym we Wrocławiu powstało „Odrarium”, ciekawie pokazujące poszczególne
fragmenty rzeki.
W „Odrarium” najpierw pokazuje źródliska rzeki, z wyciągniętymi z dna naturalnymi
pniami dębu. Dalej zwraca uwagę na rośliny i zwierzęta, które żyją w rwącym nurcie górskich
potoków, a więc zobaczymy tu pstrągi, głowacice, brzany i lipienie. Cenne przyrodniczo
starorzecza i zakola rzeki zamieszkują: karpie, leszcze, bolenie, liny, sumy i jedyne spośród
nich drapieżne ryby - szczupaki. Jeśli chodzi o florę, występują tu np. wywłócznik i żyjące na
podmokłych terenach rośliny bagienne.
W głównym nurcie Odry Środkowej żyją płotki, karasie, ukleje i małże słodkowodne
skójki. Dolna Odra, gdzie rzeka uchodzi do Zalewu Szczecińskiego, jest zamieszkiwana choćby
przez jesiotry. Ponieważ słona woda miesza się ze słodką, nie brak tu także flądry i siei.
Doliny rzek od początku istnienia człowieka na Ziemi odgrywały ważną rolę w jego
życiu. Nic dziwnego, że rzeki także w epoce industrializacji decydowały o rozwoju społeczności.
Odrą tradycyjnie można było dotrzeć z Gliwic do Łaby i Renu już w czasach
międzywojennych. Była ważnym szlakiem transportowym w drugiej połowie XX wieku.
Na południe od Raciborza, na obu brzegach doliny Odry położony jest obszar
specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000”. Ostoja obejmuje krótki (2 km) odcinek rzeki Odry,
duży kompleks stawów Wielikąt oraz obszar leśny zwany Lasem Tworkowskim. Natomiast
poniżej Raciborza w dawnym starorzeczu Odry usytuowany jest Rezerwat „Łężczok”. Mają
tutaj naturalne stanowiska liczne gatunki roślin i zwierząt, przede wszystkim ptaków wodnych
i błotnych. Rezerwat jest częścią Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich”.
ORGANIZATOR KONKURSU :
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
CELE KONKURSU:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży żeglownej Odry,
- popularyzacja bogactwa architektury miast i miasteczek leżących nad Odrą,
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczające nas świadectwa naszej bogatej historii,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,
- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych propagowaniu piękna Odry.

PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
- Żegluga na Odrze
- Miasta i miasteczka leżące nad Odrą
- Mosty - budowle inżynierskie, których konstrukcja pozwala na pokonanie Odry
- Tamy - budowle stosowane przy regulacji Odry
- Elektrownie wodne na Odrze
- Imprezy kulturalne nad Odrą
- Życie codzienne nad Odrą
- Odra wczoraj i dziś
- Fauna i flora Odry
- i inne
WARUNKI KONKURSU:
Uczestnicy: 6 - 20 lat
Format prac: A4, A3,
Technika: rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna.
PRACE WYKONANE W INNYCH TECHNIKACH NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ
Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: 6 - 8 lat , 9 - 12 lat, 13 - 16 lat, 17- 20 lat.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
- 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, umieszczanie wizerunku autora oraz
nieodpłatne publikowanie prac przez organizatora na potrzeby konkursu.
- Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością
organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.
- Wszystkie prace muszą mieć przyklejone z tyłu metryczki - wydrukowane i opisane pismem
drukowanym.
- Każda placówka do prac dołącza listę zbiorczą uczestników konkursu.
- Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mdkjelonek.pl
w dniach 25 - 30.05.2018r.
- Dodatkowych informacji 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 ” ODRA - KSIĘŻNA POLSKICH RZEK”

TERMIN UPŁYWA:

18.05.2018r. ( liczy się data wpływu)

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.)

………………………………………..

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.)

……………………………………

