
Bałwan
Stoi bałwan w kapeluszu
Nic nie słyszy, nie ma uszu
Ślepki z węgla, patrzą krzywo
Krzyś ulepił takie dziwo
(autor nieznany)

REGULAMIN
Konkursu Poetycko  - Plastycznego

na poetycką pocztówkę: „Z widokiem na zimę”.

ORGANIZATOR:

Żychliński Dom Kultury

CELE:

- dostrzeżenie talentów poetyckich-plastycznych wśród dzieci i ich rodziców/opiekunów
- zachęcenie dzieci oraz rodziców/opiekunów do działań twórczych w zakresie poetycko-
plastycznym
- budzenie wrażliwości poetycko-plastycznej u dzieci i rodziców/opiekunów
- możliwość przenikania się pasji poetycko-plastycznej u dzieci i rodziców/opiekunów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem może być każde dziecko w wieku od 5 do 9 lat oraz jego rodzice/opiekunowie, 
którzy wspólnie przygotują pocztówkę poetycko-plastyczną (pocztówka z krótkim 
wierszykiem – cztery wersy), zgodną z tematem przewodnim konkursu: „Z widokiem na 
zimę”

Tematem konkursu jest zaprojektowanie pocztówki o tematyce zimowej z krótkim 
czterowersowym wierszykiem. Technika wykonania pracy jest dowolna, a praca powinna być
wykonana w formacie a-5 (otwierana kartka), lub w formacie a-4 (z wierszykiem na odwrocie
jak w klasycznej pocztówce).



Uczestnicy (dziecko plus rodzice) powinni nadesłać jedną pocztówkę  poetycką, wcześniej 
niepublikowaną i nienagrodzoną w konkursach. zawierającą kartkę z informacjami o autorze:
załącznik oraz podpisana klauzurę RODO

CZAS:

Termin nadsyłania lub złożenia poetyckich pocztówek mija 6 grudnia 2019r.
Termin ogłoszenia wyników przypada na 9 grudnia 2019r., o szczegółach spotkania 
powiadomimy laureatów telefonicznie

MIEJSCE:
Żychliński Dom Kultury
ul. Fabryczna 3, 99 – 320 Żychlin - sekretariat

Koordynator : Magdalena Modrzejewska – Rzeźnicka 24 351 20 58

OCENA:
Oceny nadesłanych utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
Jury będzie oceniał prace konkursowe tylko te, które nigdzie wcześniej nie były publikowane.
Wierszyk musi być oryginalna praca autora.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega żadnej zmianie.

NAGRODY:
zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki
- kl.  I – III

wyłonione zostaną: 
I miejsce – 100 zł + pocztówki wydrukowane w ilości 20 szt.
II miejsce – 75 zł   + pocztówki wydrukowane w ilości 20 szt.
III miejsce – 50 zł   + pocztówki wydrukowane w  ilości 20 szt.
wyróżnienia – pocztówki wydrukowane w  ilości 20 szt.

UWAGI DODATKOWE:
Organizator:
- nie zwraca nadesłanych prac

Zapraszamy


