V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Laureaci o terminie i miejscu podsumowania zostaną
powiadomieni telefonicznie.
3. Werdykt jury powołanego przez organizatorów jest
ostateczny.
4. Prace nagrodzone przechodzą na własność
organizatora i mogą być wykorzystane w celach
promocyjnych .

KONKURS SZOPEK I STROIKÓW
ŚWIĄTECZNYCH

UWAGA!
Prace nienagrodzone należy odbierać
od 15.01.2018 do 19.01.2018r.
Konkurs
organizowany w ramach
Przy odbiorze pracy można odebrać dyplom
uczestnictwa oraz podziękowanie dla nauczyciela.
Po tym terminie prace będą niszczone.
6. W sprawie konkursu informacji udziela :
Elżbieta Dziuba tel. 084 6643053 wew. 203
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2 , 22-600 Tomaszów Lubelski

konkurs plastyczny

19.12.2017r.–14.01.2018 r.

Regulamin
I. ORGANIZATORZY
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego
w Tomaszowie Lubelskim
II.CELE KONKURSU
 Ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji
kulturowych i Świąt Bożego Narodzenia
 Promowanie osób utalentowanych w kierunkach
plastycznych
 Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych
pomiędzy uczestnikami konkursu jak i opiekunami
artystycznymi.

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wszystkie prace mają być zaopatrzone opisem widocznym
zawierającym następujące dane:
 imię i nazwisko autora lub nazwa przedszkola i grupy.
 wiek wykonawcy ( wykonawców)
 dokładny adres szkoły lub miejsca zamieszkania
 imię i nazwisko instruktora ,opiekuna
UWAGA!
Karta opisowa powinna być zamocowana w sposób trwały
i widoczny z przodu pracy.
Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy złożyć do dnia 19.12 2017 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci
w Tomaszowie Lubelskim (Dom Kombatanta – parter ).
Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży powiatu
tomaszowskiego.
Biblioteki Gminne zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji
i dostarczenie do konkursu powiatowego nie więcej niż po 10 prac.
z każdej techniki ( razem nie więcej niż 20 prac).

Proponowane techniki plastyczne :
a) stroiki - indywidualnie
b) szopki indywidualnie i zespołowo

Nagrody dla laureatów ufundowane zostaną przez Starostwo
Powiatowe, Urząd Miasta, Miejską Bibliotekę Publiczną.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa , który należy
odebrać z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie
Lubelskim

