•

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
w Bartoszycach

• CEL KONKURSU:
- rozwijanie zainteresowań oraz
uzdolnień plastycznych dzieci
i młodzieży;
- motywowanie do pracy nad własnymi
zdolnościami;
- kultywowanie patriotyzmu poprzez
odkrywanie oraz poznawanie
ciekawych miejsc, nowych obiektów,
pięknych krajobrazów przyrody, miast,
miasteczek i wsi naszego kraju
•

REGULAMIN KONKURSU

1. Każda placówka może dostarczyć nie
więcej niż 10 prac;
2.Tematyka prac dotyczy krajobrazów
naszej ojczyzny
3. Prace konkursowe powinny być
podpisane i zawierać: imię i nazwisko
uczestnika konkursu, wiek, klasę, adres,
adres poczty email i numer telefonu
placówki, która zgłasza prace do
konkursu, a także dopisek konkurs
„Pejzaże”
4. Do każdej pracy konkursowej osoby
nieletniej należy dołączyć oświadczenie
„Zgoda przedstawiciela ustawowego

dziecka, które nie ukończyło 18 roku
życia, na udział w konkursie” –
podpisane przez rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka (załącznik nr 1 do
Regulaminu)
5. Zgłoszenie prac przez osoby dorosłe
jest równoznaczne z podpisaniem
oświadczeń dotyczących wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatorów,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Organizatorzy informują
uczestników, że ich dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w związku
z wykonaniem postanowień niniejszego
regulaminu, w celu przeprowadzenia
konkursu i jego promocji oraz
informowania o konkursie (załącznik nr 2
do Regulaminu).
6. Organizator nie zwraca
dostarczonych na konkurs prac
i zastrzega sobie prawo
wykorzystywania ich na własne cele
•

Technika: - malarstwo

•

Format A3, bez oprawy passe
partout

UWAGA !
przy ocenie nie będą brane pod uwagę
prace przestrzenne oraz prace
wykonane techniką kolaż

• Ocena:
Prace będą oceniane w
następujących kategoriach
wiekowych:
A – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
B – Szkoły podstawowe kl. VII,
Gimnazja kl. II, III
C – Szkoły Ponadgimnazjalne
Termin nadsyłania prac do
12 maja 2018 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ,
11-200 Bartoszyce
ul. Bohaterów Warszawy 6,
•

• Podsumowanie konkursu:
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na
stronie internetowej
www.mdk.bartoszyce.info , a osobą
nagrodzonym oraz wyróżnionym zostaną
wysłane pocztą dyplomy
i nagrody
osoba do kontaktów:
Danuta Zalewska
Młodzieżowy Dom Kultury
Bartoszyce
tel. 89 762 3805

ZAPRASZAMY

III Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny

„PEJZAŻE”

Prace nagrodzone w II edycji
naszego konkursu

Młodzieżowy Dom
Kultury
Bartoszyce’2018

