
Miejskie Centrum Kultury
w Bełchatowie

ogłasza

konkurs plastyczny z cyklu

“W krainie Baśni...
pt. „W poszukiwaniu magii”

”

adresowany do 4, 5 i 6 latków i ich rodzin z terenu
miasta Bełchatowa 

7. Placówka może nadesłać najwyżej po 10 prac z każdej grupy wiekowej
    (10 prac z grupy 4 - latów, 10 prac z grupy 5 - latków i po 10 prac z grupy
     6-latków). Prosimy o wstępną weryfikację prac w każdej placówce oraz 
    nadsyłanie wyżej wyznaczonej ilości prac

8. Do pracy należy dołączyć i trwale przymocować 

   informację wg wzoru: na odwrocie 

TYTUŁ BAJKI
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

WIEK
(ew. dopisek: wraz z rodzicami/ rodzeństwem)

ADRES PLACÓWKI

 ORGANIZACJA KONKURSU

1. Prace należy dostarczyć do godz. 16:00, do sekretariatu Miejskiego 
    Centrum    Kultury w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1a,

    w nieprzekraczalnym terminie do 04 października 2017 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, połączone 

    z otwarciem wystawy nastąpi  17.10.2017 r.

    o godzinie 17:00  w MCK PGE Giganty Mocy, Dolny Hol.

NAGRODY

   Powołane przez organizatora jury przyzna indywidualne
   nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają instruktorzy
plastyki pod nr tel. 44 6351914, 44 6351918

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów, 
    którzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich publikowania, 
    wystawiania na aukcji, sprzedaży na cele statutowe MCK. Autorzy
    tych prac zrzekają się majątkowych praw autorskich na rzecz
    organizatorów konkursu. Odbiór pozostałych prac - osobiście

 

    w budynku MCK PGE Giganty Mocy, pracownia plastyczna nr 3.17
    do Po tym terminie prace przechodzą na własność 15.12.2017 r. 
    organizatora, który może nimi dowolnie dysponować   .

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców na akceptację 
postanowień niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie przez organizatorów 
danych osobowych dziecka na potrzeby tego konkursu, zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

- Popularyzacja literatury dziecięcej
- Propagowanie teatru jako formy sztuki wśród dzieci
- Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
- Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej
- Prezentacja twórczości dziecięcej szerszemu gronu odbiorców
- Wspólne, twórcze spędzanie wolnego czasu dzieci z rodzicami

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4 - 6 lat
2. Prace powinny być wykonywane głownie przez dzieci z pomocą
    rodziców, rodzeństwa
3. Forma płaska lub przestrzenna (wysokość do 25 cm), z uwzględnieniem 
    różnych technik plastycznych
4. Temat pracy -  z dowolnej bajki przeczytanej lub obejrzanej MAGIA
     w teatrze
5. Technika prac - dowolna z użyciem dowolnych materiałów
6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę 
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