Regulamin konkursu plastycznego

„Barwne Kresy z opowieści dziadków widziane oczyma mojej
wyobraźni”
realizowanego w ramach IX Opolskich Spotkań Kresowych
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”
TEMAT KONKURSU:
„Barwne Kresy z opowieści dziadków widziane oczyma mojej wyobraźni”

Czekamy na prace pokazujące piękno Kresów, ich wielobarwność i wielowątkowość.
CELE KONKURSU:
• nawiązania relacji międzypokoleniowych
• pielęgnowanie międzypokoleniowe ciągłości kulturowej
• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych,
• poszerzanie wiedzy o Kresach
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do:
1) dzieci przedszkolnych oraz z dzieci z klas I - III szkół podstawowych
2) dzieci z klas IV - VIII szkół podstawowych
3) młodzieży szkół ponadpodstawowych (do 18 roku życia)
PRACE PLASTYCZNE:
• Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, tempera,
pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac
przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.).
• Format prac: minimalnie A5, maksymalnie A2
• Pracę należy zabezpieczyć np. koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, kontakt telefoniczny do rodzica
JURY:
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” powołuje Jury, które ocenia prace w trzech kategoriach
wiekowych
Jury wybiera najlepsze 3 prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.

WARUNKI, TERMINY I NAGRODY:
Prace należy dostarczyć do Kuźni, ul. Częstochowska 146A, 46-040 Ozimek, do dnia
26.07.2022r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego autora pracy (wzór dostępny w Kuźni).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.09.2022r.
Nagrody:
UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość publikacji na stronach www oraz mediach społecznościowych zgłoszonych prac
wraz z informacją o autorze.
Organizator przewiduje organizację wystawy zgłoszonych prac, ale zastrzega sobie wybór
tylko części z nich.
Informacji o konkursie udziela:
Łucja Furman
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”
Tel. 784 614 895

