Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
dla Dzieci i Młodzieży
„PRZEŁAJEM PRZEZ ZIEMIĘ JELENIOGÓRSKĄ”

L. Dz .MDK-BI /183 /2017

DRODZY PRZYJACIELE:
W związku z organizowanymi w marcu Mistrzostwami Polski Seniorów w Biegach Przełajowych
w Jeleniej Górze zapraszamy dzieci i młodzież do próby zilustrowania tej popularnej dyscypliny
lekkoatletycznej, która doskonale pozwala połączyć aktywność fizyczną z kontaktem z przyrodą.
PATRONAT:
- Miasta Jelenia Góra
SPONSOR:
- Miasto Jelenia Góra
- Polski Związek Lekkiej Atletyki
ORGANIZATOR KONKURSU :
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
CELE KONKURSU:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży biegów przełajowych
- popularyzacja biegów przełajowych
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu
- stworzenie interesującej kolekcji prac przedstawiających postać w ruchu

PRZYKŁADOWE TEMATY:
„Bieg przełajowy przez Jelenią Górę”
„Przełaje z jeleniem symbolem Jeleniej Góry”
„Jak wyobrażam sobie pierwszy bieg przełajowy w 1921 r. w Warszawie”
„Moja rodzina uprawia biegi przełajowe”
i inne
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WARUNKI KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
oraz innych placówek oświatowych z całej Polski w wieku od 6 - 20 lat.
Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: 6 – 9 lat, 10 - 12 lat, 13 – 16 lat, 17 – 20 lat
Format prac A4, A3,
Technika: rysunek (kredka, ołówek, pisaki, pastele), malarstwo (farby plakatowe, akwarelowe,
akrylowe), grafika tradycyjna (linoryt, itp.)
UWAGA: suche pastele – utrwalamy, a prace wykonane farbami należy wysuszyć przed wysłaniem.
PRACE WYKONANE Z WYKORZYSTANIEM INNYCH TECHNIK BĘDĄ ODRZUCONE!
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).
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.
- Prace przechodzą na własność organizatora.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz nieodpłatne publikowanie prac przez organizatora.
- Protokół konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mdkjelonek.pl
- Dodatkowe informacje organizator p. Anna Borsuk -Krasucka e-mail: konkursy_mdk@op.pl
Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania, dyplomów za udział w konkursie prosimy
o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej formatu A4 wraz ze znaczkiem pocztowym lub podanie
swojego adresu e-mail w celu uzyskania podziękowania drogą elektroniczną.
METRYCZKA:

NAZWISKO.......................................................................................................................
IMIĘ......................................................................WIEK...................KLASA……………
TYTUŁ.................................................................................................................................
ADRES :
NAZWA SZKOŁY / INSTYTUCJI ………………………………………………………
ULICA ...............................................................................................................................
MIASTO (KOD) ...............................................................................................................
NAUCZYCIEL/OPIEKUN ................................................................................................
E-MAIL: SZKOŁY/ INSTYTUCJI .....................................................................................
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.)
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TERMIN NADESŁANIA PRAC:

28 LUTEGO 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

ADRES: Młodzieżowy Dom Kultury
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12 ,58-500 Jelenia Góra, tel. 75-64 24 460,
e-mail:mdkjg@o2.pl, e-mail:konkursy_mdk@op.pl
KONKURS TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATY i KULTURY
Podsumowanie konkursu - marzec 2017 r.
Wyniki konkursu będą podane na stronie organizatora (www.mdkjelonek.pl)
Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.
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