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

„Rodzinnie i patriotycznie”
V edycja

Celem konkursu jest:
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,
- doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę,
- zainteresowanie znanymi zakątkami nad polskim Bałtykiem oraz statkami, okrętami, łodziami,
- popularyzacja wiedzy dotyczącej znanych polskich okrętów, statków, łodzi i najpiękniejszych miejsc
nad polskim morzem.

Zadanie:
„Morze, nasze morze”. W ramach konkursu proponujemy dwa tematy:
1. Narysuj najpiękniejsze miejsca nad polskim morzem.
2. Przedstaw znane polskie statki , okręty, łodzie np. Galeon „Smok”
króla Zygmunta Augusta, MS „Batory”, ORP Orzeł, ORP Błyskawica,
SS Sołdek, „Dar Pomorza”, „Dar Młodzieży”, SY Opty, kajak Olo.
Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-21 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 30 października 2020 roku.
9. Wszystkie prace można odebrać po uprzednim uzgodnieniu z p. Leszkiem Fąfarą.
10. Impreza podsumowująca konkurs planowana jest na 10 listopada 2020r.
o godz. 16.30.
11. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Leszek Fąfara
oraz pozostali nauczyciele MDK „Muranów”.
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW”
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85, kom. 723-244-930
www.mdk-muranow.waw.pl, e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl
Realizacja konkursu będzie przebiegać z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ i GIS.

