Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu
ogłasza konkurs plastyczny

NASZ ŁAZARZ
EDYCJA XIX
CZTERY PORY ROKU W PARKU WILSONA
Organizatorzy konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
Rada Osiedla św. Łazarza
Komitet Organizacyjny 29 Dni Łazarza
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół
podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli i placówek oświatowych na
terenie miasta Poznania.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie samodzielnie wykonanej
pracy plastycznej w dowolnej technice (ołówek, węgiel, pastel, akwarela, akryl,
gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne, kolaż, grafika komputerowa itp.)
Autor powinien uwzględnić w swojej pracy nie tylko przyrodę, ale
również zabytki i inne obiekty charakterystyczne dla parku Wilsona.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, A3 lub A2.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:
KONKURS PLASTYCZNY NASZ ŁAZARZ
IMIĘ I NAZWISKO/WIEK
AUTORA
ADRES PLACÓWKI LUB
ADRES PRYWATNY
TELEFON/ E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA
PROWADZĄCEGO LUB WPISAĆ
PRACA SAMODZIELNA
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2016r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
mojego dziecka
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
do celów związanych z jego uczestnictwem w Konkursie NASZ ŁAZARZ.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem Konkursu Plastycznego
NASZ ŁAZARZ i akceptuję jego postanowienia.
………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie wyników konkursu oraz wizerunku mojego
dziecka – uczestnika konkursu - na stronie internetowej www.mdk3lazarz.pl oraz profilu
społecznościowym placówki (Facebook).
………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Komisja oceni i nagrodzi prace z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe:
6 - 9 lat

10 - 14 lat

15 - 17 lat

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody i dyplomy za najlepsze prace w każdej
grupie wiekowej oraz dyplomy dla szkół i placówek.
Oprócz nagród organizatorzy przewidują wyróżnienia uhonorowane dyplomem i udziałem w
wystawie.
Prace należy przynieść lub przesłać do 15 maja 2018 na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
ul. Jarochowskiego 1
60 – 235 Poznań

Uwaga ! Nie rolować prac.
Wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac nastąpi 25 maja 2018
o godz. 18.00 w MDK nr 3 przy ul. Jarochowskiego 1 w Poznaniu.
Informacje dodatkowe:
Prace konkursowe nagrodzone można odebrać po 15 czerwca 2018. Natomiast prace
nienagrodzone najpóźniej do 30.05.2018. Po tym terminie prace przechodzą na własność
organizatora.
Organizator zobowiązuje się do powiadomienia szkół i placówek o sukcesach uczniów
telefonicznie lub mailowo. W przypadku laureata, który dostarczył swoją pracę indywidualnie,
powiadomienie nastąpi drogą elektroniczną lub telefonicznie na numer zawarty w opisie
pracy.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
mgr Jan Górski i mgr Piotr Tkaczuk.
Dodatkowe informacje pod tel. 061 866 57 47

Zapraszamy i życzymy powodzenia !

