WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

PROJEKT
KARTKI ŚWIĄTECZNEJ
2018
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zaprasza do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu
plastycznego „PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ 2018”.

REGULAMIN
1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień plastycznych i aktywności twórczej.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
województwa opolskiego.
3. Prace należy wykonać samodzielnie.
4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane).
5. Format prac: max. A4.
6. Każda z prac powinna być (na odwrocie) podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą
szkoły/placówki, do której autor uczęszcza.
7. Do prac należy koniecznie dołączyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia” (formularz w załączeniu).
Prace pozbawione „Karty zgłoszenia” nie wezmą udziału w konkursie.
8. Prace należy przesłać do 4 grudnia 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu,
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, z dopiskiem „Projekt kartki świątecznej 2018”.
9. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
10. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mdk.opole.pl
najpóźniej 2 dni przed uroczystym podsumowaniem. Ponadto, informacja o wynikach konkursu
zostanie przekazana laureatom telefonicznie, za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
11. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wernisażem nagrodzonych prac, odbędzie się
12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w budynku głównym MDK w Opolu, ul. Strzelców
Bytomskich 1.
12. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki, natomiast ich opiekunowie – pisemne
podziękowania.
13. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przejdą na własność Organizatora.

Serdecznie zapraszamy!
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ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

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

