OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4
„CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ”
W ZABRZU

Klub Haftu i Rękodzieła Artystycznego


OGŁASZAJĄ


VIII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego
Wielkanocne Zwyczaje

pn. „Zajączkowe Haftowanie”
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Styczeń – marzec 2007

CELE KONKURSU:
popularyzacja technik hafciarskich i rękodzieła artystycznego wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych.
	kultywowanie tradycji wielkanocnych w hafcie i innych robótkach oraz gromadzenie rodzin wokół tych zwyczajów
wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, regionalnych i rodzinnych
	zintegrowanie szkół , ognisk, klubów plastycznych, świetlic socjoterapeutycznych na terenie województwa
UCZESTNICY:
uczniowie od 6 do 18 lat szkół, placówek wychowania pozaszkolnego i placówek kultury (za wyjątkiem szkół plastycznych), świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe
	dorośli.
TECHNIKA:
haft podstawowy i ozdobny
	aplikacja
	szydełkowanie
	dzianie na drutach itp.
ZADANIE:
zdobienie na płótnie lnianym, bawełnianym, kanwie mulinami, kordonkami, wełną itp. materiałami
	wielkość pracy dowolna
	prace indywidualne (niezbiorowe).
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
dostarczanie prac w dniach 6, 7, 8 marca w godz. 15.00 – 18.00 
	prace zabezpieczone w teczkach i opisane pismem drukowanym należy składać w w Klubie Haftu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 „CET” w Zabrzu, ul. Korczoka 96,
prace zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwisko nauczyciela lub instruktora prowadzącego, pieczątka placówki (wg zamieszczonego wzoru).
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WERNISAŻ 
	o terminie podsumowania konkursu wręczenia nagród i wernisażu      wystawy pokonkursowej, uczestnicy zostaną powiadomieni                         ( przewidywany termin 19 marca 2007r godz. 15.00 w Galerii Sztuki Dziecięcej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr4 ul. Korczoka 96 w Zabrzu) 

organizato konkursu zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami zakwalifikowanymi do wystaw pokonkursowych,
	prace po wystawie należy odebrać z OPP-4 w dniach: 5 – 8 czerwca 2007 r.
VARIA
-     w lutym/marcu przewiduje się odpłatne warsztaty dla nauczycieli z zakresu haftu i zdobnictwa wielkanocnego oraz zdobienie pisanek, układanie kwiatów i kompozycji.
Dodatkowych informacji udziela organizator Elżbieta Grodek
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