REGULAMIN

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim
ogłasza

Ogólnopolski
XXI Konkurs Plastyczny
„Moje miasto – moja miejscowość”
z tegorocznym tematem przewodnim
„RUCH, SPORT, AKTYWNOŚĆ
W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”
Patronat honorowy nad konkursem objął:

Marszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
Patronat medialny:

Radio Olsztyn
Gazeta Lidzbarska
Fundatorzy nagród:
Powiat Lidzbarski

Ogólnopolski
XXI Konkurs Plastyczny
„Moje miasto – moja miejscowość”

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim
Stowarzyszenie „Po lekcjach”

W związku z propagowaniem zdrowego stylu życia i aktywności
fizycznej dostrzegamy potrzebę zwrócenia uwagi na to, jak ważny jest
ruch i sport w rozwoju młodego człowieka. Różne formy aktywności,
zarówno uprawiane jak i obserwowane, dostarczają wielu
emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na pracę
plastyczną. Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości
i wyobraźni w inspiracjach artystycznych.
Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

Cele konkursu
 Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że sport powinien być
obecny w ich życiu, ma również zainteresować najmłodszych
różnymi formami aktywności fizycznej.
 Propagowanie zdrowego stylu życia.
 Umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju umiejętności
plastycznych.
 Zapewnienie prezentacji prac na wystawach pokonkursowych.

Warunki konkursu



uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 4 do 19 lat
kolorowe prace wykonane dowolną techniką (bez technik
przestrzennych) formatu dużego bloku powinny być
podpisane zgodnie z załączoną do regulaminu kartą informacyjną
 nie należy oprawiać prac w passe-partout
 prace składane, rolowane, przesyłane po terminie nie będą brane
pod uwagę.
 Komisja dokona oceny rysunków w następujących kategoriach:
&
&
&
&
&

przedszkolaki
szkoły podstawowe – klasy 1 – 3
szkoły podstawowe – klasy 4 – 6
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne

Informacje dodatkowe
 Termin nadsyłania prac:
prace wykonane zgodnie z regulaminem dostarczyć do dnia
06.11.2015r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Ireny Kwinto
ul. Poniatowskiego 3
11-100 Lidzbark Warmiński
 przesłane prace przechodzą na własność organizatora
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania
i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich
 informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej:

www.mdklw.pl
Informacje o przyznanych nagrodach zostaną przekazane
szkołom i placówkom telefonicznie.
Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wystawą prac
00
i wręczeniem nagród odbędzie się 28.11.2015r. o godz. 11

Zapraszamy i życzymy powodzenia
Organizatorzy

