I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

„Święty Mikołaj
w oczach współczesnych dzieci i młodzieży - i Ty możesz zostać św. Mikołajem”
pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin
i Lubelskiego Kuratora Oświaty

REGULAMIN

ORGANIZATORZY KONKURSÓW:
- Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie,
- Parafia Św. Mikołaja na „Czwartku” w Lublinie,
- Wydział d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie,
- Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Miasta Lublin,
- Kuratorium Oświaty w Lublinie.
CELE KONKURSÓW:
- pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności i osobowości św. Mikołaja,
- odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności św. Mikołaja –
biskupa z Myry, który zachęcał do dobroczynności przez cały rok,
do dzielenia się nie tylko darami materialnymi, ale również duchowymi: wiarą, nadzieją i miłością,
- rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na ludzka biedę i wychowywanie do czynnego
zaangażowania w różne formy pomocy potrzebującym,
- przełamanie skomercjalizowanego wizerunku osoby św. Mikołaja,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej i literackiej twórczości dzieci i młodzieży.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH:
Konkurs plastyczny
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkól podstawowych z terenu całej Polski.
2. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- klasy 0 – III szkoły podstawowej,
- klasy IV – VI szkoły podstawowej.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną inspirowaną przewodnim hasłem konkursu.
4. Format prac: A3 lub A2.
5. Technika plastyczna – dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, collage i inne techniki płaskie).
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi autora według załączonego wzoru.
7. Do przesyłki należy dołączyć zbiorową kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
8. Ilość nadesłanych prac plastycznych – 5 z jednej szkoły lub placówki.
9. Prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa, prace zwinięte w rulon lub zniszczone w wyniku
niewłaściwego zapakowania oraz prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną,
bibułą itp. nie będą brane pod uwagę.
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Konkurs literacki
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.
2. Prace literackie mogą mieć formę poetycką (wiersz) lub prozatorską (opowiadanie) objętości dwóch
stron arkusza A4.
3. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę powieloną w trzech egzemplarzach.
4. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne.
5. Ilość prac nieograniczona.
Prace literackie powinny zmierzać ku przywróceniu właściwego wizerunku św. Mikołaja
wypaczonego przez współczesne media i działania komercyjne. Należy zwrócić uwagę, że postać
św. Mikołaja nie jest symbolem mitów, legend i bajek ani postacią magiczną przychodzącą w Święta
Bożego Narodzenia z Laponii z koszem coca-coli, ale prawdziwą, historyczną osobą rodem z Azji
Mniejszej (z Myry). Jest to święty, który zachęca do dobroczynności, wrażliwości na los innych
ludzi, na życzliwość przez cały rok, dzielenie się darami ze wszystkimi w potrzebie.
UWAGI ORGANIZATORÓW:
- prace plastyczne i literackie należy przekazać w oddzielnych przesyłkach,
- koszt przesyłki pokrywa nadawca,
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania prac,
- prace prosimy nadsyłać do dnia 15 listopada 2015 r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
ul. Grodzka 11
20-112 Lublin
(decyduje data stempla pocztowego),
- jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych
prac plastycznych i literackich,
- uroczyste podsumowanie obydwu konkursów, otwarcie wystawy nagrodzonych
i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 6 grudnia 2015 r. podczas
finału II edycji „Orszaku św. Mikołaja” (Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które
reaktywując ideę organizowania Orszaku powróciło do pięknej, przedwojennej tradycji),
- wyniki konkursu będą opublikowane na stronie: www.mdk.lublin.pl
25 listopada br.
- organizatorzy proszą nauczycieli o przesłanie na adres e-mail: imprezy@mdk.lublin.pl
potwierdzenia udziału laureatów w finale konkursu
do 30 listopada br.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!
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