Zapraszamy dzieci z zajęć popołudniowych
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
w ramach projektu „Mieszkam w Polsce”

„Rodzinnie i patriotycznie”
IV edycja
Celem konkursu jest:
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,
- doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę,
- zachęcanie do zdobywania wiedzy z zakresu historii Polski, tradycji i obyczajów,
- popularyzacja wiedzy dotyczącej ważnych wydarzeń historycznych, rocznic,
- kształtowanie świadomych postaw patriotycznych.

Zadania do wyboru:
- wykonać pracę obrazującą znane miejsce bitwy, w której uczestniczyli polscy
żołnierze podczas II wojny światowej,
- wykonać portret znanego żołnierza polskiego, który wsławił się bohaterstwem
podczas II wojny światowej.
Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-20 lat.
2. Format – A4 - A3, B3 (prosimy nie rolować prac).
3. Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi
i fotograficznymi).
4. Prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze:
• imię i nazwisko,
• wiek ,
• nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.
5. Prace stają się wyłączną własnością organizatora.
6. Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic
(prawny opiekun), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac
nadesłanych na konkurs w celach promowania działalności organizatorów.
7. Dostarczenie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika
do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika
konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica
(prawnego opiekuna), wszystkich warunków niniejszego regulaminu
8. Prace należy składać u nauczycieli prowadzących zajęcia
do 25 października 2019 roku.
9. Wszystkie prace można odebrać po uprzednim uzgodnieniu z p. Leszkiem Fąfarą.
10. Impreza podsumowująca konkurs planowana jest na 14 listopada 2019r.
o godz. 17.00.
11. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Leszek Fąfara
oraz pozostali nauczyciele MDK „Muranów”
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