Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
Ilustracja pieśni ze zbioru ŚPIEWNIKI DOMOWE Stanisława Moniuszki
Główny organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

REGULAMIN

KONKURSU

I Ilustracja pieśni ze zbioru ŚPIEWNIKI DOMOWE Stanisława Moniuszki.

II Cel konkursu :
1. Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości Stanisława
Moniuszki.
2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży polskości i patriotyzmu Stanisława Moniuszki
oraz zasług dla utrzymania duchowej kondycji narodu polskiego w czasach niewoli i
walki o niepodległość.
3. Rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej.
III Uczestnicy konkursu
Dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w wymaganym przedziale
wiekowym):
1 grupa - 6 do 10 lat
2 grupa - 11 do 15 lat
Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
IV Przedmiot konkursu:
Prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi określonemu w punkcie I.
Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy techniką dowolną
na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych.
V Założenia organizacyjne:
1. Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm)
a A4 (210mm x 297 mm).
2. Prace powinny być oprawione w passe-partout. Szerokość ramki z kartonu; boki
i góra 2 cm, dół 3 cm.
3. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje
zapisane drukowanymi literami:
- nazwa konkursu,
- tytuł pracy (z podaniem tytułu pieśni),

- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek autora pracy,
- adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie,
- placówka zgłaszająca prace na konkurs - adres i pieczątka placówki, numer telefonu,
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
4. Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.
5. Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9,
85-067 Bydgoszcz, do 19 kwietnia 2019 r.
6. Jury konkursu – artysta plastyk, muzyk, pedagog, reprezentanci organizatora.
7. Rozwiązanie konkursu w maju 2019 podczas koncertu pieśni.
8. Nagrody i wyróżnienia:


Autorzy prac najwyżej ocenionych przez jury konkursowe otrzymają nagrody i
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

UWAGA: Organizatorzy nie zwracają uczestnikom konkursu ewentualnych kosztów
przyjazdu na koncert.
Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez jury,
na wystawie pokonkursowej.
Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym
zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji bez żadnych roszczeń
materialnych ze strony autorów.
Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować:
Grzegorz Nazaruk, nauczyciel konsultant KPCEN BYDGOSZCZ
tel.: 52 349 31 50 w. 46, e-mail: grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl

Powodzenia!

Patronat honorowy nad cyklem imprez objęli:
Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marek Gralik Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty.

