XXII Konkurs Plastyczny Mój Świat
IV edycja międzynarodowa
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym

„Pejzaż”
Cele konkursu:
• wyrażenie poprzez wypowiedź plastyczną osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości,
przedstawienie tego co dla nas jest bliskie, szczególnie interesujące (ciekawe miejsca, piękna przyroda,
architektura, człowiek);
• zauważenie piękna, majestatu przyrody w różnych porach roku, ukazanie bogactwa jej form i zjawisk;
• pokazanie przestrzeni, w których funkcjonuje współczesny człowiek (wielkie miasta, małe miasteczka,
wsie);
• poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kultury i walorów przyrodniczych własnego regionu;
• rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń z zakresu
stosowania różnych technik plastycznych.
Warunki konkursu:
• uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 20 lat;
• prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat;
• technika prac dowolna;
• format prac dowolny;
• prace muszą być czytelnie opisane: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko osoby prowadzącej,
adres, telefon i e -mail instytucji patronującej;
• nauczyciel lub opiekun powinien wypełnić kartę zgłoszenia i dołączyć do prac w tym samym opakowaniu;
• przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne;
• prace grupowe nie będą oceniane;
• nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
• regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: www.ddkbronowice.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów
oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, prasowych i innych bez uiszczania honorariów.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Prace prosimy dostarczyć do dnia 27 lutego 2017 r.
na adres

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin
tel. 81 7441638, e- mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w kwietniu 2017 roku na stronie internetowej
DDK ”Bronowice”: www.ddkbronowice.pl
Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy
pokonkursowej odbędzie się w kwietniu 2017 r. w salach DDK”Bronowice”

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Pani Ewa Rejmak, tel: 81 444 00 16.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat 2017”
„Pejzaż”
Karta zgłoszenia – zgłoszenie grupowe
Prosimy wypełnić drukowanymi literami

NAZWA, ADRES, TELEFON, E-MAIL PLACÓWKI
………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON NAUCZYCIELA/INSTRUKTORA
………………………………………………………………………………………………………………

Lp

Imię i nazwisko Uczestnika

Wiek

Tytuł pracy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Akceptuję regulamin oraz oświadczam, iż posiadam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników
przez organizatorów konkursu, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia i promocji.

……………………….................
(miejscowość i data)

………………………………….
(podpis nauczyciela lub instruktora)

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat 2017”
„Pejzaż”

Karta zgłoszenia – zgłoszenie indywidualne
Prosimy wypełnić drukowanymi literami

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Telefon, e – mail:
……………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………….

Akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
przez organizatorów konkursu, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia i promocji.

……………………….................
(miejscowość i data)

………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna)

