
 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

TEMAT: „Dziecko szczęściem mamy i taty” 

W RAMACH VIII ŻORSKIEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ „FIDE ET AMORE”. 

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury 

 

2. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży, 

- wymiana doświadczeń różnych grup plastycznych, 

- konfrontacja osiągnięć plastycznych, 

- popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży, 

- ekspresja przeżyć duchowych w formie prac plastycznych, 

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dar życia i rodziny. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-15 lat.  

Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału  

na grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat. 

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w dowolnie wybranej technice: 

tempera, akwarela, farby olejne, kredki, pastele suche i olejne, kolaż, rzeźba, fotografia. 

Nadsyłane prace powinny się mieścić w wybranym przez siebie formacie: A3 (29,7/42 cm),  

B2 (50/70 cm), B1 (70/100 cm).  

Każda praca powinna zawierać informację trwale zamocowaną na odwrocie pracy  

o następującej treści: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym, numer telefonu  

oraz adres mailowy placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko instruktora, nauczyciela  

pod kierunkiem którego praca została wykonana. 

 

4. Jury: Komisja składać się będzie z profesjonalistów- artystów plastyków. 

 

5. Termin składania prac: Termin składania prac na adres organizatora upływa  

8 września 2014 r. (liczy się data dostarczenia prac do Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach). 

 

6. Wyniki konkursu: 

Uroczyste ogłoszenie wyników i finisaż nagrodzonych prac odbędzie się w kościele  

p. w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach, podczas finałowego koncertu  

26 września 2014 roku. Dokładny termin i godzina zostaną podane wraz z wynikami konkursu  

w protokole z obrad komisji do 24 września 2014 roku na stronie Organizatora www.mok.zory.pl 

 

7. Nagrody: 

Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Uwagi końcowe: Prace i nagrody należy odebrać w placówce Organizatora w terminie do miesiąca 

czasu od momentu ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie terminu przechodzą na własność 

Organizatora. 

http://www.mok.zory.pl/

