XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM”
I. ORGANIZATOR
o Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku,
o Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”,

II. CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata.
2. Promowanie młodych talentów.
3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów.
4. Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli.
III. TEMAT:
Przedstawienie bogactwa kulturowego naszego kraju oraz innych krajów świata.
Ukazanie zwyczajów ludowych, wierzeń, tradycji, barwnych strojów na tle pejzażu lub
charakterystycznej architektury.
IV. TECHNIKA: dowolna, płaska (prace dające się umieścić w antyramie).
V. FORMAT PRAC: max: 50x70cm, proszę nie oprawiać w passe-partout!
VI. WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat

7-9 lat

10-12 lat

13-15 lat

VII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 04.11.2019r.
Prace proszę nadsyłać na adres:

Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42A

16-19lat

VIII. PRACE powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie w następujący sposób oraz
posiadać zgodę na przetwarzanie danych wg wzoru :

Imię i nazwisko autora:
Wiek:
Adres placówki/ zamieszkania
Telefon kontaktowy, e- mail:
Imię i nazwisko nauczyciela

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku,
z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42a, 44-200 Rybnik, i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
„Przygoda” danych osobowych mojego dziecka tj.

imienia i nazwiska, upublicznianie wizerunku mojej córki / mojego syna, wykorzystanie i
publikację jego/jej dorobku twórczego na terenie placówki, w środowisku lokalnym
i w mediach w związku z realizacją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje
Spotkanie z Folklorem”.

Prace powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie.
Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!
Zwrot prac na wyraźne życzenie opiekuna za zaliczeniem pocztowym.
Protokół z wynikami konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora.
Informacja o wynikach konkursu, terminie podsumowania, wręczeniu dyplomów i nagród
zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
www.przygoda-rybnik.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

