WAWERSKIE
C E N T R U M K U LT U RY

Wzór metryczki:
Metryczka nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2 cm x 3,5 cm
KASIA KOWALSKA, 7 LAT
MIEJSKI OŒRODEK KULTURY
UL.POLECZKI 22, 04-687 WARSZAWA
TEL. 226159834, MOK@WARSZAWA.PL
PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM
JANA NOWAKA
TEL. I E-MAIL
DO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO

FILIA ZASTÓW

FILIA ZASTÓW

za prasza

XVI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
OZDOBA CHOINKOWA”
“
ORGANIZATOR

FILIA ZASTÓW WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY
UL. LUCERNY 13
04-6 87 WARSZAWA WAWER
T EL. 22/8156763
WWW.WCK-W AWER.PL

G£ÓWNE ZA£O¯ENIA KONKURSU:
-mo¿liwoœæ wyra¿ania emocji zwi¹zanych z oczekiwaniem
na Œwiêtego Miko³aja,
-przybli¿anie i zainteresowanie dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
tradycj¹ zwi¹zan¹ z Bo¿ym Narodzeniem,
-rozwijanie i kszta³towanie wyobraŸni plastycznej,
-prezentacja talentów plastycznych.

UCZESTNICY KONKURSU:
-indywidualni,
-dzieci, m³odzie¿, doroœli - dzia³aj¹cy w przedszkolach,œwietlicach,
klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych.

PRZEPISY OGÓLNE:
1.Na konkurs mo¿na nades³aæ tylko jedn¹ ozdobê wykonan¹
dowoln¹ technik¹. Prace wykonane z plasteliny nie bêd¹ bra³y
udzia³u w konkursie.
2.Wielkoœæ i waga ozdoby musz¹ umo¿liwiæ zawieszenie jej na choince.
3. Praca musi byæ przestrzenna, tj. wykoñczona z ka¿dej strony.
4. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ metryczkê o wymiarach
2 cm x 3,5 cm, zawieraj¹c¹: imiê i nazwisko,wiek autora (nie klasê),
nazwê, adres, e-mail placówki, imiê i nazwisko, telefon i e-mail
opiekuna artystycznego.
5. Metryczkê z danymi prosimy wykonaæ komputerowo.
Ozdoby opisane nieczytelnie nie bêd¹ bra³y udzia³u w konkursie.
6. Do prac nale¿y do³¹czyæ listê uczestników z podzia³em
na kategorie wiekowe, opatrzon¹ piecz¹tk¹ firmow¹.
7. Ozdoby na konkurs prosimy przes³aæ po wewnêtrznej ocenie!
Udzia³ w konkursie jest wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wszystkie prace z³o¿one
na konkurs przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora. Prawa autorskie
przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora. Udzia³ w konkursie jest jednoczeœnie
zgod¹ na filmowanie, fotografowanie oraz bezp³atn¹ publikacjê prac,
jak i upublicznianie wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp.,
promuj¹cych dzia³alnoœæ kulturaln¹ i udzia³ w konkursie.
Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany terminów opublikowania
protoko³u jury na stronie internetowej oraz terminu i miejsca
wrêczenia nagród. Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Placówki prosimy o do³¹czenie listy wszystkich autorów przes³anych prac,
opatrzon¹ piecz¹tk¹ firmow¹.
KATEGORIE WIEKOWE:
- 7-9 lat
-10-13 lat
-14-16 lat
-17 lat i wiêcej lat

KRYTERIUM OCENY PRAC:
-starannoœæ wykonania,
-nawi¹zanie do tradycji œwi¹tecznej,
-samodzielnoœæ,
-wra¿enie artystyczne.
JURY OCENI PRACE, PRZYZNA NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA.

Werdykt jury jest ostateczny.
PRACE NALE¯Y Z£O¯YÆ LUB PRZES£AÆ NA ADRES:

FILIA ZASTÓW WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY
ul. LUCERNY 13
04-687 WARSZAWA
do dnia 20 LISTOPADA 2018 r. (wtorek)
(liczy siê data wp³ywu)
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wrêczenie nagród
odbêdzie siê w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota)
Lista laureatów oraz godzina wrêczenia nagród
bêdzie zamieszczona w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek)
na naszej stronie internetowej: www.wck-wawer.pl/zastow.
Dla zwyciêzców oraz opiekunów artystycznych przewidziano nagrody!
UWAGA
ODBIÓR NAGRÓD DLA LAUREATÓW
Z WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
TYLKO W DNIU WRÊCZENIA TJ. 15 GRUDNIA 2018 R.

VERTE

