MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„MOJA PASJA”
L.Dz. MDK-BI/396/2015

DRODZY PRZYJACIELE.
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pragniemy zachęcić dzieci i młodzież do
zainteresowania się własnymi pasjami, które aktywnie można rozwijać w MDK pod kierunkiem
profesjonalistów. Wśród polskich artystów mamy wiele przykładów, które pokazują, że pierwsze kroki
również stawiali na zajęciach dodatkowych w placówkach wychowania pozaszkolnego, a teraz ich
talent i twórczość możemy podziwiać w Polsce i na świecie.
ORGANIZATORZY KONKURSU :
-Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
CELE KONKURSU:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju własnych zainteresowań
- popularyzacja aktywności twórczej na zajęciach poza lekcyjnych
-uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę aktywnego rozwijania własnych talentów
-rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu
- stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych propagowaniu młodych talentów
PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
- ja i moje hobby
- moja pasja
- mój talent
- moja aktywność twórcza
- pierwsze kroki przyszłych mistrzów
- młodzi pasjonaci wczoraj i dziś

WARUNKI KONKURSU
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat.
Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
5– 7 lat , 8 -12 lat, 13-15 lat, 16- 20
Format prac A4, A3,
Technika: rysunek, malarstwo, techniki graficzne ( rys. piórkiem, linoryt),collage
Termin nadsyłania prac upływa 23 października 2015 roku
Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej październik 2015.

Przewidujemy przyznanie dyplomów i nagród oraz wyróżnień w postaci talonu na
bezpłatne uczestnictwo w zajęciach w wybranej pracowni MDK w roku szkolnym
2015/2016 .

Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru, pismem drukowanym.
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MIASTO (KOD) ...................................................................................................................................
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NAUCZYCIELA ....................................................................................................
E-MAIL: SZKOŁY/ INSTYTUCJI ....................................................................................................
- Każda praca może mieć tylko jednego autora –
w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
- Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.
- Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów,
którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.
PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES :
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. M. Skłodowskiej - Curie 12
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-64 24 460 , e-mail:mdkjg@o2.pl
www.mdkjelonek.pl
z dopiskiem “Moje pasje”

Z A P R A S Z A M Y!

