WOJEWÓDZKI KONKURS
ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH

PISANKA 2019
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu
Zdobienia Jaj Wielkanocnych „PISANKA 2019”.

REGULAMIN
1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych technik zdobniczych oraz dokumentowanie
przekazu międzypokoleniowego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego.
3. Każda szkoła może być reprezentowana przez max. 3 uczniów.
4. Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. od 10:00 do 14:00 w budynku
głównym MDK w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1.
5. Uczestnik konkursu powinien być zaopatrzony w co najmniej jedno przygotowane do zdobienia jajko,
a także w narzędzia i materiały zdobnicze.
6. Zdobienie jaj odbywać się będzie podczas przewodu konkursowego trwającego max. 3 godziny.
7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie na miejscu, jedną z następujących technik
zdobniczych:
• technika rytownicza (wydrapywanie ornamentu),
• technika batikowa (nakładanie ornamentu woskiem i następnie barwienie),
• technika oklejania.
Uwaga! Jajka, które będą miały zarysowany wcześniej wzór ornamentu, zostaną wycofane z konkursu.
8. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora komisja
konkursowa, która dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
9. Podsumowanie konkursu odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu prac komisji konkursowej.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki, a ich opiekunowie – pisemne podziękowania.
10. Zgłoszenie udziału w konkursie – koniecznie na „Karcie zgłoszenia” (formularz w załączeniu) –
należy przesłać do 5 kwietnia br. faxem na numer: 77 454 27 14 wew. 31.
11. Wpisowe w wysokości 5 zł od każdego uczestnika należy wpłacić w kasie MDK w dniu konkursu.
12. Wszystkie prace konkursowe przejdą na własność Organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

WOJEWÓDZKI KONKURS
ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH

PISANKA 2019
KARTA

ZGŁOSZENIA

UWAGA! Każda szkoła może być reprezentowana przez max. 3 uczniów.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Rok urodzenia

1.
2.
3.

Nazwa szkoły/placówki zgłaszającej: ………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły/placówki: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna artystycznego: …………………………………………………………………………
Telefon szkoły/placówki: ………………………………………………

…………………………………………………
/pieczątka szkoły/

……………………………………………………………
/pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

