możliwość wyrażenia emocji związanych
z oczekiwaniem na Świętego Mikołaja,
przybliżenie i zainteresowanie dzieci,
młodzieży i dorosłych tradycją związaną
z Bożym Narodzeniem,
rozwijanie i kształtowanie wyobraźni
plastycznej,
prezentacja talentów plastycznych.

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

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








3 - 4 lata,
5 - 6 lat,
7 - 9 lat,
10 - 13 lat,
14 - 16 lat,
powyżej 17 lat.

Kategorie
Kategorie wiekowe:




Uczestnicy konkursu:






Kryterium oceny prac:









Główne
ówne zało
enia :
za ożenia

REGULAMIN KONKURSU
KONKURSU

Pocztówka (10 cm x 15 cm) musi być
oprawiona w passepartout (szerokość
ramki 0,5 cm z każdej ze stron).
Całkowity
wymiar
pocztówki
to
11 cm x 16 cm . Na przykład kartkę
w formacie 10 cm x 15 cm można nakleić
na karton 11 cm x 16 cm .
Prace wykonane z plasteliny oraz
zawierające gotowe elementy to znaczy
nie wykonane własnoręcznie przez
autora
(cekiny,
guziki,
serwetki
z nadrukiem, itp.) nie będą oceniane.
Do każdej pocztówki należy dołączyć
(na odwrocie) informację zawierającą:
imię, nazwisko, wiek autora (nie klasę),
nazwę placówki, adres e-mail, telefon,
imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
Wzór metryczki:

2.

3.

4.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych:
imię, nazwisko, wiek, adres
korespondencyjny, adres e-mail, telefon,
imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć
tylko JEDNĄ pracę wykonaną dowolną
techniką płaską (bez komputerowej).

1.

PRZEPISY
PRZEPISY OGÓLNE:

Prace na konkurs należy
po wewnętrznej ocenie.

7.

do godz. 19:00

23 LISTOPADA 2011 R.

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 DNIA

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

PRACE PROSIMY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE
LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

przesłać

należy
dołączyć listę
Do
prac
uczestników z podziałem na kategorie
wiekowe, łączną ilością zgłoszonych
pocztówek oraz z pieczątką firmową.

Metryczkę z danymi prosimy wykonać
komputerowo.

6.

5.

SPRAWY NIE UJĘTE W REGULAMINIE
ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOCZEŚNIE
ZGODĄ NA FILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE
ORAZ BEZPŁATNĄ PUBLIKACJĘ PRAC.

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA
WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.

PRAWA AUTORSKIE PRZECHODZĄ NA
WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.

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

WAŻNE !!!

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

„ Pocztówka
do Świętego Mikołaja”

XII
XIII O g ó l n o p o l s k i
Konkurs
Plastyczny

