Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku
pod patronatem
„Vitroflora” k.Bydgoszczy
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”
Urząd Miasta Rybnika

zaprasza do udziału
w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Kwiaty”

pt. „Wiosna pełna kwiatów”
Celem konkursu jest przybliżenie i ukazanie kwiatów kwitnących
wiosną w ogrodach, parkach, lesie.
Po okresie później jesieni i zimy z radością spoglądamy na budzącą się do życia naturę. Przyglądamy się
pierwszym pąkom na drzewach i wypatrujemy pierwszych kwiatów pod naszymi stopami. Sadzimy
pierwsze kwiaty w donicach, aby upiększyć otoczenie. Potem jest coraz bardziej kolorowo i różnorodnie w
świecie flory. Spójrzcie uważnie na to co kwitnie wiosną, może zwrócicie uwagę na niepozorne kwiaty na
drzewach, może zachwycą Was bujnie kwitnące krzewy, a może zrobi wrażenie wiosenna łąka. Ogrody,
jak wiadomo to często prawdziwy festiwal kwiatów…
Popatrzcie dookoła i…zapoznajcie się z konkretnymi kwiatami, potem pokażcie je na swoich pracach.
Pamiętajcie tylko, aby były rozpoznawalne i uwzględnijcie to w tytule pracy.
Celem jest także rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci
i młodzieży. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej młodych twórców.

Technika : dowolna- płaska ( malarstwo, grafika, kolaż ).
Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z materiałów sypkich, nietrwałych oraz plasteliny!
Konkurs nie obejmuje również fotografii ani grafiki komputerowej.
Prosimy nie posyłać prac podpisanych z przodu pracy plastycznej.
Maksymalna ilość prac z placówki : 15 ( dotyczy to prac uczniów jednego nauczyciela)
Format prac: minimum 30cm/ 40 cm, maximum 50 cm/70cm
Prace nie mogą być oprawiane, rolowane ani składane.
Komisja dokona oceny w kategoriach wiekowych:
5 – 7 lat
8-10 lat
11- 13 lat
14-16 lat
17-20 lat
Termin przysyłania prac : 15 października 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 listopada 2022r.
Prace proszę przesyłać na adres:
Zespół Edukacyjno Artystyczny Przygoda w Rybniku
ul. Świerklańska 42 A
44-200 Rybnik
Tel. 32 42 26376
e-mail: oppprzygoda@interia.pl

Organizator przewiduje podsumowanie konkursu w następujący sposób:
W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy.
Osoby uhonorowane nagrodą i wyróżnieniem otrzymują dyplom, katalog pokonkursowy oraz prezent
rzeczowy. Osoby, które otrzymają kwalifikację do wystawy otrzymają dyplom oraz katalog pokonkursowy.
Nauczyciele osób uhonorowanych otrzymują podziękowanie i katalog pokonkursowy.
Nie przewidujemy podziękowań za udział w konkursie.
NADESŁANE PRACE NIE BĘDĄ ZWRACANE. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PUBLIKOWANIA
I REPRODUKOWANIA PRAC KONKURSOWYCH BEZ WYPŁACANIA HONORARIÓW AUTORSKICH.

Prace powinny być opisane czytelnie , a metryczka i zgoda trwale umieszczone na odwrocie pracy!
Tytuł pracy
Imię i nazwisko
autora pracy
Wiek autora
Nazwa placówki
Adres placówki
telefon i mail
placówki
Imię i nazwisko
nauczyciela
oraz tel. kontaktowy

Załącznik
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
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 Ognisko Pracy Pozaszkolnej –
Zespół „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 XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty”.

……………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
……………………………………………………
podpis rodzica

