OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ILUSTRACJA DO WYBRANEGO UTWORU JANA BRZECHWA”
L. Dz .MDK-BI /865 /2016
DRODZY PRZYJACIELE.
50 lat temu 2 VII 1966 – zmarł Jan Brzechwa, właśc. Jan Wiktor Lesman, ps. Szer-Szeń,
Inspicjent Brzeszczot (ur. 1898 r.) – polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor wielu
znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz
literatury rosyjskiej. W związku z tak okrągłą rocznicą śmierci proponujemy wszystkim
chętnym uczczenie tego znanego wszystkim autora wyjątkowym konkursem na
ilustrację do wybranego utworu.
ORGANIZATORZY KONKURSU :
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
CELE KONKURSU:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży utworów Jana Brzechwy
- popularyzacja bogatej twórczości Jana Brzechwy
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu
- stworzenie interesującej kolekcji ilustracji do utworów Jana Brzechwy

WARUNKI KONKURSU
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych z
całej Polski w wieku od 4 – 13 lat
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
4 - 5 lat , 6 – 7 lat, 8 – 9 lat, 10 – 11 lat, 12 – 13 lat
Format prac A4, A3,
Technika: rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna (linoryt, itp.)
PRACE WYKONANE Z WYKORZYSTANIEM INNYCH TECHNIK BĘDĄ ODRZUCONE

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2016 roku (decyduje data stempla
pocztowego)
Podsumowanie konkursu październik 2016.
Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru,
pismem drukowanym.
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IMIĘ......................................................................................................................................................
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TYTUŁ WIERSZA ............................................................................................... .........................
ADRES :
NAZWA SZKOŁY / INSTYTUCJI .............................................................................................
ULICA ..................................................................................................................................................
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 “„ILUSTRACJA DO WYBRANEGO UTWORU JANA BRZECHWA” ”

