- przybliżenie i zainteresowanie dzieci,
młodzieży i dorosłych tradycją związaną
ze Świętami Bożego Narodzenia,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni
plastycznej,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
- prezentacja talentów plastycznych.

Główne założenia:

- indywidualni,
- dzieci, młodzież, dorośli działający
w szkołach, świetlicach, klubach,
placówkach kultury, placówkach
wychowawczych i innych.

Uczestnicy konkursu:

- samodzielność wykonania,
- nawiązanie do tradycji świątecznej,
- staranność wykonania,
- wrażenie artystyczne.

Kryterium oceny prac:

- od 7 do 9 lat,
- od 10 do 13 lat,
- od 14 do 16 lat,
- powyżej 17 lat.

Kategorie wiekowe:

REGULAMIN KONKURSU

W przypadku zgłoszeń indywidualnych:
imię, nazwisko, wiek, adres
korespondencyjny, adres e-mail, telefon,
imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
5. Metryczkę z danymi prosimy wykonać
komputerowo. Ozdoby opisane
nieczytelnie nie będą brały udziału
w konkursie.
6. Do prac należy
dołączyć listę
uczestników z podziałem na kategorie
wiekowe, łączną ilością zgłoszonych
ozdób oraz z pieczątką firmową.
7. Ozdoby na konkurs należy przesłać po
wewnętrznej ocenie.

MARYSIA KOWALSKA 9 LAT
KLUB KULTURY „ŚNIEŻKA”
UL. Polna 4, 04-756 Warszawa
sniezka@wp.pl , 22 987 45 32
opiekun art. ILONA WOJNAR

1. Na konkurs można nadesłać tylko jedną
ozdobę wykonaną dowolną techniką.
Prace wykonane z plasteliny nie będą
brały udziału w konkursie.
2. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać
zawieszenie jej na choince.
3. Praca musi być przestrzenna tj.
wykończona z każdej strony.
4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę
o wymiarach 1,5cm × 3cm, zawierającą:
imię i nazwisko, wiek autora (nie klasę),
nazwę, adres, e-mail placówki oraz imię
i nazwisko opiekuna artystycznego.
Wzór metryczki:

Przepisy ogólne:

Dla zwycięzców oraz ich
opiekunów artystycznych
przewidziano nagrody!

na naszej stronie internetowej
www.kkzastow.com

02.12.2011 r.

Lista laureatów, termin, miejsce oraz
godzina wręczenia nagród
zamieszczone będą w dniu

UWAGA !!!

(LICZY SIĘ DATA WPŁYWU)

do godz. 19:00

DO DNIA 23 LISTOPADA 2011 R.

KLUB KULTURY „ZASTÓW”
ul. Lucerny 13
04-687 Warszawa
tel. 22 815-67-63

PRACE PROSIMY SKŁADAĆ
OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ
NA ADRES:

SPRAWY NIE UJĘTE W REGULAMINIE
ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TERMINÓW
OPUBLIKOWANIA PROTOKOŁU JURY NA
STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ TERMINU
WRĘCZENIA NAGRÓD.

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA
WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.

PRAWA AUTORSKIE PRZECHODZĄ NA
WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.

WAŻNE !!!

Organizator:
KLUB KULTURY „ZASTÓW”
ul. Lucerny 13
04-687 Warszawa Wawer
tel./fax 22 815-67-63
www.kkzastow.com

IX Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny

„Ozdoba
choinkowa”

