
„...Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,
bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu
-zielona i spełnia marzenia...”
                                M.Terlikowska

Dział Dziecięco-Młodzieżowy MBP w Głogowie
 ogłasza  powiatowy konkurs literacko-plastyczny

„Wymarzona choinka”,
na wykonanie ozdoby choinkowej

Celem  konkursu jest  rozbudzanie  wrażliwości  plastycznej  i  aktywności  twórczej  młodych
czytelników,  utrwalenie  ponadczasowych  tradycji  związanych  ze  Świętami  Bożego  Narodzenia
oraz rozwój zainteresowań kulturą ludową wśród dzieci i młodzieży. 
Zasady uczestnictwa

 Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  Głogowa  i  powiatu
głogowskiego. 

 Uczestnik  może  zgłosić  do  konkursu  jedną  ozdobę  choinkową  o  wymiarach  nie
większych niż 12 cm na 12 cm,     z elementem umożliwiającym zawieszenie na choince,
wykonaną indywidualnie i własnoręcznie.

 Ozdoba  –  zabawka,  bombka  choinkowa  itp  powinna  nawiązywać  do  dawnych  i
obecnych tradycji bożonarodzeniowych. 

 Praca przestrzenna, może być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów
jednak z zastrzeżeniem minimalnego wykorzystania gotowych elementów. 

 Prace należy dostarczyć do Działu Dziecięco - Młodzieżowego MBP w Głogowie do 6
grudnia 2019 r. (piątek).

 Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach oraz zaproszeni na uroczystość
wręczenia nagród w MBP w Głogowie poprzez swoje szkoły.

Każda  praca  konkursowa  musi  posiadać  dokładne  informacje  o  autorze  oraz  zgodę  na
przetwarzanie danych, należy więc KONIECZNIE dostarczyć kartę zgłoszenia - oświadczenia
udziału (wzór karty w załączniku).  W celu  uniknięcia  pomyłki,  prosimy aby każda praca
posiadała metryczkę z imieniem i nazwiskiem.

Terminy:
06.12.2019 – termin dostarczenia prac (piątek)
10.12.2019 – ogłoszenie wyników (wtorek)
18.12.2019 – uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu (środa) 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  klasy  I - III oraz klasy  IV – VIII.

Jury  w ocenie  weźmie  pod uwagę:  pomysłowość,  estetykę,  oryginalność  w ujęciu  tematu  oraz
samodzielność wykonania pracy. 
Wszystkie prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania
nimi bez zgody autora.
Prace nie spełniające wytycznych konkursu, nie będą brane pod uwagę podczas obrad jury.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Organizator:
Dział Dziecięco- Młodzieżowy MBP 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 15    
tel.(76) 726 56 22




