VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
„NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA OJCZYZNA”
PAŁAC MŁODZIEŻY - KATOWICE 2009

REGULAMIN KONKURSU


ORGANIZATORZY:
Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

CELE KONKURSU:
Umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju. Kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej. Rozbudzenie dumy z kraju, 
w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia. Zaangażowanie dzieci w budowanie jedności europejskiej.

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka organizowanej przez Pałac Młodzieży

TEMATYKA:
Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła: „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”, nawiązując tematycznie do regionu, w którym żyjemy, tradycji i obyczajów.

moje miasto, tradycje, zabawy, moja rodzina i ja
obyczaje ludowe w różnych regionach mojego kraju
mój kraj w XXI wieku, moje marzenia,
moje przyjaźnie w Europie

UCZESTNICY:
Wiek uczestników od 3 do 13 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA:
wykonanie pracy w dowolnej technice (z wyłączeniem kasz i materiałów
nietrwałych)
wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70 cm
prosimy o przesłanie prac nie oprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach
prac zbiorowych nie przyjmujemy
prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji i adresem e-mail
każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna artyst.
           ADRES SZKOŁY/ instytucji, pieczątka firmowa 
/ adres z kodem, telefon, e-mail/
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TERMIN NADSYŁANIA PRAC:          31 MAJA 2009

na adres:          PAŁAC MŁODZIEŻY
                         UL. MIKOŁOWSKA 26
                         40-066 KATOWICE
z dopiskiem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” – konkurs plastyczny
                                                                   


Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się we wrześniu 2009.

 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie. 
Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży:     www.pm.katowice.pl 

NAGRODY:
Nagrody rzeczowe, dyplomy uczestnictwa w wystawie oraz katalog prac nagrodzonych
i wyróżnionych przyznaje organizator oraz sponsorzy.

UWAGI KOŃCOWE:
Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania honorariów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania nadesłanych do konkursu prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom.




ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

