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Temat konkursu: “Podróże nie tylko w naturze”

“Magiczne Okienko”

Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w piętnastej edycji naszego konkursu.
W dobie pandemii bezpieczna podróż staje się wyzwaniem lub jest po
prostu niemożliwa.Dlatego mamy dla dzieci propozycję na ekscytującą
podróż bez wychodzenia z domu.Podzielcie się z nami swoimi marzeniami
o dalekich podróżach. Mogą to być piękne miejsca, ciekawi ludzie,
inne zwyczaje.
Celem tej edycji konkursu jest:
- zdobywanie wiedzy o świecie, poznawanie innych kultur,
- rozwijanie wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych
- propagowanie różnych technik malarskich i graficznych.

Warunki uczestnictwa:
1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat.
2.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A2 lub A3)
wykonane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2019-2020.
3.Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub
graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe
oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi)
4.Z tyłu pracy powinna być naklejona czytelnie opisana karta zgłoszenia oraz zgoda
na przetwarzanie danych osobowych
Wzór karty zgłoszenia podany jest w załączniku regulaminu konkursu.
Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane,nie będą oceniane prace zbiorowe.
5.Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Miejski Ośrodek Kultury
ul.. Mariacka 9
44-310 Radlin

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:
I grupa - 5-6 lat
II grupa - 7 - 9 lat
III grupa - 10 - 12 lat
IV grupa - 13 -15 lat
V grupa - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentacji oraz publikacji nadesłanych prac.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

Terminarz:
Prace należy przesyłać do 15 stycznia 2021. Zostaną one ocenione przez profesjonalne
jury , któremu przewodniczył będzie prof. Franciszek Nieć. Wyniki konkursu oraz inne
informacje opublikowane będą na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie
5 lutego 2021: www.mok.radlin.pl
Z powodu epidemii koronawirusa i wynikającymi stąd obostrzeniami nie odbędzie się
uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród.Dyplomy i nagrody będą wysyłane
laureatom po 10 lutego 2021 roku.Wszelkich informacji udziela komisarz wystawy
Wiesława Sobczak-Skaba tel. 512267121

