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Zapraszamy do udziału w konkursie
NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ LUB DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ
Celem konkursu jest :
 pielęgnowanie tradycji świątecznych - wielkanocnych
 rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 łączenie pokoleń w tworzeniu ozdób świątecznych, dekoracji i symboli świątecznych
(dzieci, rodzice i dziadkowie)

Regulamin konkursu:
1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci i dorosłych mieszkańców Żor
2. Termin składania prac konkursowych - do dnia 27 marca 2017 roku
3. Prace należy składać do Muzeum Miejskim w Żorach ul. Muzealna 1/2.
4. Prace konkursowe mogą mieć formę przestrzenną lub płaską
5. Wielkość pracy dowolna
6. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach 2 – 3 osobowych
7. Technika dowolna, zapewniająca bezpieczne dostarczenie i wyeksponowanie.
8. Każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją: imię i nazwisko autora,
grupa/klasa, placówka, nazwisko nauczyciela, opiekuna lub rodzica wraz
z numerem telefonu.
9. W przypadku osób dorosłych metryczka powinna zawierać: imię, nazwisko, adres i numer
telefonu z dopiskiem - Autor: OSOBA DOROSŁA
10. Metryczka powinna być napisana czytelnie i dyskretnie zamieszczona z tyłu pracy.

11. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
na rzecz Organizatora (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych - Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83)
13. Prace oceniane będą przez powołaną komisję.
14. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
15. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną
poinformowani telefonicznie.
Metryczka informacyjna
Imię i nazwisko
autora

Grupa/Klasa
placówka

Imię i nazwisko autora
OSOBA DOROSŁA

Nazwisko nauczyciele, opiekuna
lub rodzica wraz z numerem telefonu

numer telefonu

MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH
ul. Muzealna 1/2
sekretariat tel. 32 43 43 714.
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
Urszula Niechoj
Doradca metodyczny
tel. 602 800 271

Jadwiga Tabor
Kierownik DE
w Muzeum Miejskim w Żorach
i doradca metodyczny
tel. 607 036 779

